DODATOK č. 1/2021
reg.č. OZ_ 135/2021
k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. OZ_006/2021
zo dňa 14.1.2021
Mesto Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
Zastúpené: JUDr. Alexandrou Gieciovou, primátorkou mesta
IČO: 00311162
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
ďalej ako poskytovateľ
a
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
So sídlom: Obchodná 1, 95501 Topoľčany
Štatutárny orgán: Miroslav Bakura, Dis.art, konateľ
IČO: 36 728 683
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , odd, Sro, vložka 19322/N
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s
IBAN: SK78 0200 0000 0023 7476 8451
ďalej ako prijímateľ
na základe zmeny programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2021 – 2023 a v nadväznosti na uznesenie
č.582/22/2021 z 23.6.2021 uzatvárajú tento
dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na obdobie roka 2021:
V článku I. v bode 2 sa text:
Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu prijímateľovi na obdobie roka 2021 dotáciu
vo výške 210 000 € (slovom: dvestodesaťtisíc eur) – z vlastných príjmov na nasledovný účel: bežné
prevádzkové výdavky vyplývajúce z činnosti spoločnosti vo verejnom záujme.
nahrádza textom:
Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu prijímateľovi na obdobie roka 2021 dotáciu
vo výške 159800 € (slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisícosemsto eur) – z vlastných príjmov na nasledovný
účel: bežné prevádzkové výdavky vyplývajúce z činnosti spoločnosti vo verejnom záujme.
V článku I. v bode 4 sa text:
Dotácia bude poskytnutá v nasledovných termínoch:
január 2021
100 000 €
po 20. dni príslušného mesiaca.
júl 2021
110 000 €
po 20. dni príslušného mesiaca

nahrádza textom:
január 2021
júl 2021

100 000 €
59 800 €

po 20. dni príslušného mesiaca.
po 20. dni príslušného mesiaca

Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 14.1.2021 zostávajú bez zmeny.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Topoľčany.

Topoľčany, dňa 6.7.2021

Mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová v.r.
primátorka mesta

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Miroslav Bakura, Dis.art. v.r.
konateľ

