
DODATOK č. 1 

 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie  

z rozpočtu obce v roku 2019 

 

uzatvorený  v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2007 o poskytovaní dotácií medzi zmluvnými stranami:  

 

Poskytovateľ:  Obec Dolná Súča 

v zastúpení:   Rudolf Pleva, starosta obce  

   IČO:  00 311 502,  DIČ:  2021091424 

Bankové spojenie: PRIMA banka, pobočka Trenčín  

IBAN:   SK8556000000000612342001 

na jednej strane  

 

a 

 

Príjemca:  TJ Slovan Dolná Súča  
   Dolná Súča 2  

   913 32 Dolná Súča,  

v zastúpení:   Rastislav Ondrišák, predseda TJ 

   IČO:  34011234 

Bankové spojenie: Poštová banka  

IBAN:   SK4065000000000020319000    

na strane druhej                           

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 

obce v roku 2019 uzatvorenej dňa  12.3.2019  /ďalej len „zmluva“/ v tomto znení: 

 

Článok I. – Predmet zmluvy sa dopĺňa nasledovne: 

Obec v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3 obce Dolná Súča na rok 2019 schváleného uznesením OZ č. 64-OZ/2019 zo dňa 

27.6.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 400,- €.  

Celková výška poskytnutej finančnej dotácie na rok 2019 je vo výške 12 900,- €. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a  účinnosť deň po zverejnení 

dodatku na webovej stránke poskytovateľa. Zverejnenie zabezpečí poskytovateľ.  

 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden 

originál dodatku č.1. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Dolnej Súči, dňa: 13. 8. 2019      V Dolnej Súči, dňa: 13. 8. 2019 

 

 

 

 

_____________________________                                ____________________________ 

              Poskytovateľ                    Príjemca                                                                               

       Rudolf Pleva, starosta obce         Rastislav Ondrišák, predseda TJ 


