
 
 
 

DODATOK  č. 1 
k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona                     
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Osrblie 
č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce z 11.02.2014 
 
 
 
Žiadateľ: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PARTIZÁN OSRBLIE 
                Sídlo: Osrblie 
                Zastúpená: Ivan Spišiak – predseda DV 
                Bankové spojenie:  
                Číslo účtu:  
                (ďalej len „žiadateľ“) 
 
a 
 
 
Poskytovateľ: Obec Osrblie 
                       Stredná č. 230, 976 45 Osrblie 
                       Zastúpená starostom obce Bc. Petrom Simanom 
                       IČO: 00313661 
                       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.  
                       Číslo účtu: 2005765001/5600        
                       (ďalej len „poskytovateľ“)  
 
 
uzatvárajú  tento dodatok k  Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 11.2.2014  
medzi poskytovateľom a žiadateľom v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Osrblie č. 2/2010 
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.  
  
Predmetom Dodatku č. 1  je navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Partizán Osrblie 
o sumu 935 €. Celková výška dotácie poskytnutej žiadateľovi v rozpočtovom roku 2014 sa 
týmto zvyšuje na sumu 2935 Eur.  
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Osrblie uznesením č. 32/2014 z 07.08.2014 schválilo zvýšenie  
dotácie o 935 Eur a uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
podpísanej dňa 11.02.2014, ktorej znenie sa mení v Čl. I. nasledovne: 
 
 

„ČI. I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie  dotácie z rozpočtu obce v sume 2 935 € (slovom: 
Dvetisícdeväťstotridsaťpäť Eur), ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné 



výdavky: preprava futbalového klubu za účelom  odohratia zápasov, výdavky na činnosť, 
zápisné, rozhodcovské  a všeobecné služby v priebehu kalendárneho roka“ 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne vážne a 
zrozumiteľne, po prečítaní súhlasia s  jeho obsahom a na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpisujú. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom žiadateľ a poskytovateľ obdržia 
každý po jednom rovnopise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Osrblí 22.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Peter Siman, starosta obce                                  Ivan Spišiak, predseda TJ Partizán Osrblie 
...........................................                                             ............................................ 
          poskytovateľ                                                                      žiadateľ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


