
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie  

z rozpočtu obce Spišský Štvrtok č. 2/2020 

Oblasť podpory :  Telovýchova a šport  

 

Zmluvné strany: 

Poskytovateľ: OBEC Spišský Štvrtok  

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok  

v zastúpení:  Ing. Ján Greš – starosta obce 

IČO:    00329631 

DIČ:    2020717897 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.,  

číslo účtu: SK32 5600 0000 0034 1214 3001  (ďalej iba „obec“)  

a  

Prijímateľ:   Obecný športový klub, Spišský Štvrtok  

Právna forma:  Občianske združenie  

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok 

v zastúpení:  Peter Jakubec  – predseda klubu  

Registrácia:  MV SR VVS/1-900/90-1481 

IČO:    17082510  

DIČ:    2020727269 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.,  

IBAN :  SK96 5600 0000 0075 1449 0002   (ďalej iba „prijímateľ“)  

 

uzavreli tento dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Spišský Štvrtok:  

I. 

Predmet dodatku 

1. V článku I. Predmet zmluva sa mení ods. 1 takto: 

Obec Spišský Štvrtok v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 22/2020 zo dňa 

08.06.2020 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 6 000,00 EUR, slovom 

šesťtisíc  EUR.  

2. V článku II. Spôsob platby a zúčtovania dotácie sa mení ods. 1 takto: 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet 

príjemcu na základe tejto zmluvy v dvoch platbách po 3 000 €.  

Prvá platba bude poukázaná do troch pracovných dní po podpísaní tohto dodatku.  



Druhá platba bude poukázaná do troch pracovných dní po preložení písomnej 

požiadavky prijímateľa na úhradu a po predložení zúčtovania prvej platby vo výške 

80%.  

3. V článku II. Spôsob platby a zúčtovania dotácie sa mení ods. 3 takto: 

Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ je povinný použiť 

poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie 

schválené, najneskôr do 28. decembra príslušného kalendárneho roka. 

4. V článku II. Spôsob platby a zúčtovania dotácie sa mení ods. 4 takto: 

Zúčtovanie dotácie prijímateľ podáva na predpísanom tlačive do podateľne obecného 

úradu alebo poštou na adresu Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

do 30 dní po ukončení jednorazového podujatia, najneskôr však do 30. decembra 

príslušného kalendárneho roka. 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnom mene 

podpisujú. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce www.spisskystvrtok.sk .  

 

V Spišskom Štvrtku dňa  10.06.2020 

 

 

 

              

       .............................................                             ............................................. 

Poskytovateľ dotácie - obec     Prijímateľ dotácie 

http://www.spisskystvrtok.sk/

