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Dodatok č. 1 k zmluve 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v spojení § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch č. 2/2005 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce  

 

medzi 

 

Poskytovateľ:        Obec Bacúch  

Sídlo:                      Hlavná 279/43, 974 64 Bacúch 

V zastúpení:           Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

IČO:                       00313254  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:              2000489001/5600  

IBAN:                    SK86 5600 0000 0020 0048 9001 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

a 

 

Žiadateľ:                Futbalový klub 09 Bacúch 

Sídlo:                       Hlavná 279, 976 64 Bacúch  

V zastúpení:            Ing. Marek Nikel, prezident FK 

                                Marián Piliar, viceprezident FK                                  

IČO:                        45026319 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu:              0304997815/0900  

IBAN:                     SK79 0900 0000 0003 0499 7815 

(ďalej len „žiadateľ“)  

 

I. 

 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 

uzatvorenej dňa 31.05.2021 v tomto znení: 

 

v Čl.  I.  predmetu zmluvy sa mení  výška príspevku a štruktúra nákladov na bežné výdavky 

uvedených  v tabuľke nasledovne:  

 
P.č. Názov položky Bežné výdavky  

I. Jarná časť súťaže dospelých  

1. Platby futbalovým zväzom (poplatky za uznesenia,  žiadosti, správu 

ISSF, registračné, štartovné, členské, za služby rozhodcov vrátane 

odmien delegovaných osôb)  v max. výške 350 eur za odohratý domáci 

zápas 

350,- eur 

2. Prepravné za odohraté hosťované zápasy v max. výške 1 eur za km 250,- eur 

II.  Jesenná časť súťaže dospelých  

1. Platby futbalovým zväzom (poplatky za uznesenia,  žiadosti, správu 

ISSF, registračné, štartovné, členské, za služby rozhodcov vrátane 

odmien delegovaných osôb)  v max. výške 350 eur za odohratý domáci 

zápas        

2000,- eur 

2. Prepravné za odohraté hosťované zápasy v max. výške 1eur za km 1500,- eur 

Spolu:  4100,- eur 
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V Čl. II. podmienky použitia dotácie sa ods. 2) mení nasledovne: 

 

„ 2) Po podpísaní dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, sa 

finančné prostriedky uvedené v čl. I. tohto dodatku poskytnú žiadateľovi bezhotovostným 

prevodom na účet žiadateľa zriadený v peňažnom ústave nasledovne: 

 

- do 7 pracovných dní  odo dňa odohratia prvého zápasu v jarnej časti súťaže v sume 

600 eur 

- do 7 pracovných dní odo dňa odohratia prvého zápasu v jesennej časti súťaže v sume 

3.500 eur.“ 

 

                                                                    II. 

Zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

ju vo vlastnom mene podpisujú.  

 

 

Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho  zverejnenie na webovom 

sídle obce Bacúch.  

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                     Za žiadateľa: 

   

Meno: Ing. Michal Chovanec                                     Meno: Ing. Marek Nikel 

 

Funkcia:  starosta obce                                                Funkcia: prezident FK 

 

Podpis:                                                                        Podpis: 

 

Dátum:  07.06.2021                                                    Meno:  Marián Piliar 

  

Odtlačok pečiatky:                                                      Funkcia: viceprezident FK   

             

                                                                                    Podpis: 

  

                                                                                     Dátum: 07.06.2021 

 

                                                                                     Odtlačok pečiatky: 

 

         

 


