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Dodatok č.1 k zmluve č.03/2011 
 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica 

( v zmysle VZN č. 7/2009 O poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta) 
 
 
 
 
Účastníci zmluvy : 
 
Poskytovateľ dotácie 
Mesto Žarnovica 
so sídlom :   Mestský úrad  
   Námestie SNP č. 33 
   966 81 Žarnovica 
štatutárny zástupca : Kamil Danko, primátor mesta 
bankové spojenie : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom 
číslo účtu :   14824422/0200 
IČO :   00321117        

 
 

a 
 
 
Prijímateľ dotácie 
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA   
so sídlom :  Bystrická 559/37 
   966 81 Žarnovica 
zastúpená   :  Michal Daniš, prezident MFK  
bankové spojenie : SLSP 
číslo účtu :   74347445/0900 
IČO :   35665882        
 
    
 

uzatvárajú tento dodatok č.1 k zmluve č. 03/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 
 
 
1. V zmluve č. 03/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Žarnovica uzatvorenej dňa 

14.4.2011 sa mení v čl.1 bode 1 výška dotácie zo sumy  20 000,- eur, slovom dvadsaťtisíc  
eur na sumu 27 000,- eur, slovom dvadsaťsedemtisíc  eur. 

 
2. Účel, na ktorý budú finančné prostriedky použité,  uvedený v čl.1 bode 2 zmluvy č.03/2011 

ostáva nezmenený a platí pre celú sumu dotácie 27 000,- eur.        
 

3. V čl.2 bode 1 zmluvy č.03/2011 sa forma poskytnutia dotácie upravuje nasledovne : 
Za III. splátku sa dopĺňajú IV. a V. splátka, ktoré  budú prijímateľovi poskytnuté 
bezhotovostným prevodom na účet  v termínoch   : 
- IV.splátka   3 500,- eur do 20.10.2011 

( podmienkou poskytnutia IV. splátky je vyúčtovanie III.splátky ) 
- V. splátka  3 500,- eur do 30.11.2011    

( podmienkou poskytnutia VI. splátky je vyúčtovanie IV.splátky ) 
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4. Dodatok č.1 k zmluve č.03/2011 je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po dva exempláre. 
 
5. Zmluvné strany si dodatok č.1 k zmluve č. 03/2011 prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
ho vo vlastnom mene podpisujú.  

 
6. Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/2011 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a 
zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
V Žarnovici 05.10.2011 
 
 
 
 
 
........................................................      ................................................. 
     Michal Daniš                     Kamil Danko 
              prezident MFK                                             primátor mesta  

 
 
 


