
D O D A T O K  č. 3/2020 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:                          TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PARTIZÁN OSRBLIE   

                                               Sídlo: Osrblie 

                                               IČO 22618465 

                                               Zastúpená: IVAN SPIŠIAK – predseda TJ Partizán Osrblie                  

                                               (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. 36d/2019 vo výške 3 000 Eur. Zmluva o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu obce pre rok 2020 bola zmluvnými stranami podpísaná 16.1.2020. 

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 2 677 € (slovom 

Dvetisícšesťstosedemdesiatsedem Eur),  ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na 

výdavky – preprava členov futbalového klubu za účelom odohratia zápasov, príspevok pre 

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica na vyplácanie odmien pre rozhodcov 

a delegátov, poplatky do súťažného ročníka – štartovné, prestupy a hosťovanie, poplatky za 

neaktívne mládežnícke družstvo, poplatok za futbal. družstvá zaradené do 1. triedy za rozhodcov, 

za vydané žlté a červené karty, registračné karty, nákup zdravotníckych potrieb za účelom 

ošetrenia poranení u hráčov, toner do tlačiarne, nákup športovej obuvi, športového oblečenia, 

športové potreby a náradie, nákup PHL na údržbu ihriska (valcovanie a kosenie), prenájom 

umelého trávnika – zimný tréning, vápno a latex na značenie ihriska, internet. 

 

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  2 677 € (slovom Dvetisícšesťstosedemdesiatsedem Eur)“.   

 

Dodatok  č. 3/2020 ZmD schválilo OZ v Osrblí na zasadnutí dňa 8.7.2020 uznesením č. 12D/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                                                               Ivan Spišiak             

               starosta obce                                                         predseda TJ Partizán Osrblie                 

        

                                                                   

 

 

 

 
Za správnosť:  Kňazíková Iveta 


