
Dodatok č.l 
ku Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019 

č. ZS2019050/OE
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a VZN Mesta Žarnovica č. 2/2019 (ďalej len „zmluva“) medzi:

Poskytovateľom dotácie: Mesto Žarnovica
so sídlom : Mestský úrad

Námestie SNP č. 33 
966 81 Žarnovica

štatutárny zástupca : 
bankové spojenie :

Kamil Danko, primátor mesta
VUB, a. s. Žiar nad Hronom

číslo účtu;
IČO :

SK72 0200 0000 0000 1482 4422
00321117

(ďalej len „poskytovateľ“)

o

Prijímateľom dotácie: Mestský futbalový klub Žarnovica
so sídlom : Bystrická 559/37

966 81 Žarnovica
zastúpený : Michal Daniš
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : SK19 0900 0000 0000 7434 7445
IČO :
DIČ;
(ďalej len „prijímateľ“)

35665882
2020971029

Poskytovateľ dotácie a Prijímateľ dotácie
sa dohodli na tejto zmene Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2019 Č.ZS2019050/OE

zo dňa 22.05.2019

1. V Článku 2 ods. 1 zmluvy sa upravuje celková výška dotácie v nasledovnom znení:

„Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu v celkovej výške 27 400,- EUR, (slovom: 
dvadsaťsedemtisícštyristo eur). Finančná dotácia bude prijímateľovi poskytnutá 
bezhotovostným prevodom na účet v štyroch splátkach :

I. splátka 7 000,- EUR do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy,

II. splátka 7 000,- EUR do 10 dní odo dňa schválenia správnosti a úplnosti
vyúčtovania I. splátky,

III. splátka 7 000,- EUR do 10 dní odo dňa schválenia správnosti a úplnosti
vyúčtovania II. splátky,

IV. splátka 6 400,- EUR do 10 dní odo dňa schválenia správnosti a úplnosti
vyúčtovania III. splátky.“
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2. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č.l je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis dodatku dostane 
prijímateľ dotácie a tri rovnopisy poskytovateľ dotácie.

4. Dodatok č.l je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sídle Mesta Žarnovica.

V Žarnovici,

Mestský futbalový kfub
ul. Bystrická č. 37

966 81 ŽARNOVICA 
!ČO: 

Michal Daniš 
prezident

Kamil Danko 
primátor mesta

Mgr. Ratibor Kopčák
IS SF manažér
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