
DODATOK Č. 1 

k 

Z m l u v e 

o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku a údržbu 

kúpaliska v Lednických Rovniach 

uzatvorenej v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Poskytovateľ:  Obec  Lednické  Rovne 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

IČO:    00317462 

DIČ:    2020615597 

Banka:   Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:   2996327001/5600 

IBAN:   SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

 

/ ďalej len poskytovateľ / 

 

Prijímateľ:   Ledrov, spol. s r.o. 

Schreiberova 369 

020 61 Lednické Rovne 

Tomáš Pokorný, konateľ spoločnosti 

IČO:    31635041 

DIČ:   2020442105 

IČ DPH:  SK2020442105 

Banka:   Prima Banka Slovensko a.s. 

IBAN:   SK32 5600 0000 0028 2102 5001 

 

/ ďalej len prijímateľ / 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.04.2018 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

a údržbu kúpaliska v Lednických Rovniach podľa ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka v znení 



neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany potrebovali 

precizovať niektoré ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve.  

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa dopĺňa do Čl. I. ods. 3 Zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne: 

 

„3.    Na základe predloženého vyúčtovania prijímateľa sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť mu sumu 

vo výške 5.184,87 EUR (slovom: päťtisícjednostoosemdesiatštyri 87/100 eur), a to najneskôr do 

31.01.2019. “  

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, s určením jedno (1) vyhotovenie pre 

každú zmluvnú stranu.  

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 1 si pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli 

jeho obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 1 predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak 

súhlasu tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali. 

 

V Lednických Rovniach, dňa:    09.01.2019 

 

 Prijímateľ :                                                                Poskytovateľ :  

 

 

........................................................   .................................................. 

   Tomáš Pokorný            Mgr. Marian Horečný  

konateľ spoločnosti Ledrov, spol. s r.o.        starosta obce 


