
Dodatok č. 1 k  Z M L U V E  
 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

uzatvorený podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník a podľa   VZN č. 1/2015  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov medzi zmluvnými stranami označenými ako 

 

 
Poskytovateľ dotácie: Obec Jakubov 
               Jakubov č.191 
              900 63 Jakubov 
              Zastúpená:  Mgr. Petrom Gajdárom – starostom obce 
              IČO: 00304816 
              DIČ: 2020643625 
              Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                                                      IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001         
 
 
Prijímateľ dotácie: TJ Záhoran JAKUBOV 
               Jakubov  
               900 63 Jakubov 
               Zastúpená: Jaroslav Ferenčák -  štatutárny zástupca 
               IČO: 30 802 555 
                                                       DIČ: 2020647607 
                            Bankové spojenie: UniCredit Bank 
                                                      IBAN: SK32 1111 0000 0013 1288 6001      
 
(poskytovateľ dotácie a prijímateľ dotácie v ďalšom spolu aj ako „zmluvné strany“), 
 
 
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (ďalej len dodatok 
k zmluve) na základe uznesenia č. 61/2018 Obecného zastupiteľstva obce Jakubov zo dňa 25. 
septembra 2018 a v zmysle Článku 5 ods. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
v nasledovnom znení a za nasledovných podmienok: 
 
 
                                                                  Týmto dodatkom sa dopĺňa 

 
Článok 2 

                                                Výška dotácie, termín vyúčtovania a kontrola použitia 
 
 

1. Finančné prostriedky vo výške 6 500 Eur, (slovom: šesťtisícpäťsto eur) sa poskytujú prijímateľovi 
dotácie v zmysle schváleného uznesenia č. 9/2018 zo dňa 20. marca 2018 na základe podanej 
žiadosti prijímateľa dotácie. Poskytnutá dotácia bola navýšená o 5 000 Eur (slovom: päťtisíc eur). 
Celková výška poskytnutej dotácie je vo výške 11 500 Eur (slovom: jedenásťtisícpäťsto eur). 

 
 

 
            Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán. Dodatok k zmluve je 

účinný v zmysle § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce Jakubov. 



2. Tento dodatok k zmluve bol vyhotovený v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po 1 
vyhotovení. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, týmto dodatkom k zmluve nie 
sú dotknuté, zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti bez zmeny. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k zmluve je výpis z uznesenia č. 61/2018. 
 
V Jakubove, dňa 11.10.2018                        
 
Poskytovateľ :      Prijímateľ: 
 
 
 
____________________                                                                 ___________________________ 
   Mgr. Peter Gajdár                                                                                            Jaroslav Ferenčák   
       starosta obce                                                                                               štatutárny zástupca   
    


