
DODATOK č.1 k zmluve 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom v roku 2021 

uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia  

 obce č. 4/2009  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

medzi 

 

Žiadateľom:  Obecný futbalový klub 

Sídlo:   053 21  Matejovce nad Hornádom 

 

Zastúpený:  Miroslavom Hurajtom 

IČO:    50595598 

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

                                       IBAN: SK25 0200 0000 0038 1287 0259 

/ďalej len žiadateľ/ 

a 

 

Poskytovateľom: Obec Matejovce nad Hornádom 

Sídlo:   053 21  Matejovce nad Hornádom 97 

 

Zastúpená:  Martou Stanislavovou, starostkou obce 

 

IČO:   00329363 

DIČ:   2020717776 

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   IBAN: SK89 5600 0000 0034 2477 7001 

 

/ďalej len poskytovateľ/ 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

 

      Týmto dodatkom sa v zmluve o poskytnutí dotácie navyšuje  suma poskytnutia dotácie o 

500,00 EUR /slovom päťsto EUR/, ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť na dopravu, poplatky 

rozhodcom, delegátom, štartovné, kosenie, vápno, športová výstroj a pranie. 

 

 

 

 

Čl. II. 

1. Po podpísaní dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa 

finančné prostriedky uvedené v  Čl. I poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom 

po účinnosti zmluvy. Žiadateľ je povinný viesť poskytnuté prostriedky na bankovom 

učte. Všetky výnosy (úroky) znížené o poplatky za vedenie účtu z týchto finančných 



prostriedkov, ktoré boli pripísané na účet, sú príjmom obce Matejovce nad Hornádom. 

Žiadateľ vráti tieto finančné prostriedky na účet č. SK89 5600 0000 0034 2477 7001 

a zároveň zašle avízo o platbe. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej 

disciplíny v zmysle § 30, 31 a 32 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú 

disciplínu je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce Matejovce 

nad Hornádom. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a jeden 

poskytovateľ. 

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

uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnom mene 

podpisujú. 

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

nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke poskytovateľa 

v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom, dňa: 06.09.2021 

 

 

         Za poskytovateľa:                 Za príjemcu /žiadateľa/: 

 

 

 

 

 


