
D O D A T O K  č. 1/2020 ZmD 
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020 zo dňa 16.1.2020 

 

 

uzatvorenej v zmysle § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v spojení § 2 ods. 2. Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Osrblie č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 

obce 

medzi 

 

žiadateľom:                           

                                       DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE OSRBLIE 

                                       v zastúpení:  Antonom Schwarzbacherom, predsedom DHZO Osrblie 

                                       Bankové spojenie:  PRIMA BANKA Slovensko a. s. 

                                       IČO: 001774744104  

                                       Bankový účet: č. účtu SK49 5600 0000 0020 3391 8001                                         

                                       (ďalej len ,,žiadateľ“) 

 

a 

 

poskytovateľom:          OBEC  OSRBLIE 

                                       Stredná 230, 976 45 Osrblie 

                                       Zastúpená:   Bc. Petrom Simanom, starostom obce 

                                       IČO 00313661 

                                       Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko a. s. 

                                       Číslo účtu: IBAN SK55 5600 0000 0020 0576 5001  

                                       (ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre  žiadateľa  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Osrblí na 

zasadnutí dňa 15.12.2019 uznesením č. 36a/2019 vo výške 3 000 Eur.  

Týmto dodatkom sa mení Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020 podpísaná 

zmluvnými stranami dňa 16.1.2020 v  Čl. I - výška poskytnutej dotácie a nahradzuje sa znením: 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy, účel a výška dotácie 

„Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v krátenej sume 2 000 € (slovom 

Dvetisíc Eur)“, ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné výdavky:  preprava 

DHZO (nákup PHL) na súťaže hasičských družstiev, vyplácanie štartovného, výdavky za školenie 

členov DHZO (základná príprava členov DHZO), nákup špeciálnych pracovných odevov, 

špeciálnej pracovnej obuvi, rovnošiat pre členov DHZO, špeciálneho náradia a materiálu, nákup 

a opravu špeciálnej strojnej techniky a  zariadení vrátane príslušenstva, výdavky spojené 

s organizovaním hasičskej súťaže – Memoriálu. 

 

Z dôvodu ohrozenia verejného zdravia a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Úrad 

verejného zdravotníctva SR podľa § 48 odst.4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a 

§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Verejnou 

vyhláškou č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 vydal zákaz všetkým FO, FO - podnikateľom 

a  PO organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej a spoločenskej 

povahy od termínu 10.3.2020 až do odvolania. 



 

Vzniknutá situácia spôsobenú koronavírusom COVID – 19 negatívne ovplyvnila hlavne 

ekonomickú, sociálnu a zdravotnú oblasť, došlo k výraznému poklesu príjmov obce z podielových 

daní a  príjmov z  prenájmu priestorov a budov, čím sa finančná situácia obce zhoršila. 

Nariadenými opatreniami bola zakázaná činnosť športových klubov, organizovanie športových 

podujatí, kultúrnych podujatí, spoločenských akcií a zákaz zhromažďovať sa a vyvíjať akúkoľvek 

klubovú činnosť.  

 

Na základe uvedeného poskytovateľ dotácie Obec Osrblie pristúpila k prehodnoteniu jej výšky 

podľa vykazovanej činnosti žiadateľa a  týmto dodatkom mení Čl. I. - Predmet zmluvy, účel a 

výška dotácie a nahrádza ho znením:  „Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce v krátenej sume  2 000 € (slovom Dvetisíc Eur)“.   

 

Dodatok  č. 1/2020 ZmD schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Osrblie na zasadnutí dňa 8.7.2020 

uznesením č. 12A/2020. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o  poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 zo dňa 16.1.2020 

zostávajú naďalej v platnosti nezmenené. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne 

podpisujú.  

 

Dodatok nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom obidve strany prevezmú jeden 

rovnopis. 

 

 

 

 

 

V Osrblí 08.07.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                          

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

            Bc. Peter Siman                                                      Anton Schwarzbacher            

               starosta obce                                                      predseda DHZO Osrblie                 

        

                                                                   

 

 

 
Za správnosť: Kňazíková Iveta 

V Osrblí 8.7.2020 


