
Dodatok č.1 

k Zmluve 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kolinovce v roku 

2020 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 2/DHZ/2020 

 

 

 

Oblasť : Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

 

 

OBEC KOLINOVCE 

Adresa : Kolinovce č.129, 053 42 

Zastúpená starostkou obce Jitkou Puhallovou 

IČO: 00329266 

DIČ: 2021331466 

Bankové spojenie: PRIMA Banka a.s. Spišská Nová Ves 

IBAN: SK67 5600 0000 0034 0174 3001 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

 

a 

 

Príjemca: DHZ Kolinovce 

Názov:       

Právna forma: občianske združenie 

adresa sídla:    Kolinovce 35, 053 42 

zastúpená/é:    Jozef Trávniček, predseda DHZ 

IČO:                001774747122 

DIČ: 

Bankové spojenie: SLSP a.s. Spišská Nová Ves 

IBAN: SK23 0900 0000 0050 6761 5985 

bankové spojenie:........................................ číslo účtu: .................................................. 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 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 čl.5 ods.10 Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolinovce č.4/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Kolinovce (ďalej len VZN obce Kolinovce č.4/2020) 

tento dodatok : 

 

 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce 

Kolinovce zo dňa 08.06.2020  na základe žiadosti príjemcu o zmenu účelu a termínu 

zúčtovania dotácie poskytnutej na r.2020 zo dňa 30.11.2020. 

 

2. V súvislosti s  uznesením Obecného zastupiteľstva v Kolinovciach č. 223/2020 

a č.224/2020 sa týmto dodatkom  



- v bode II. Ods.1 vypúšťa pôvodný text a nahrádza ho text v znení: 

„ Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel :  Pohonné hmoty, štartovné, materiál 

a údržba techniky, občerstvenie, časopisy a odborná literatúra, stravné a potraviny spojené 

s činnosťou DHZ. 

-v bode IV. Ods.5 vypúšťa pôvodný text a nahrádza ho text v znení: 

Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie 

najneskôr do 31.12.2020. 

 

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa dotácie. 

 

4. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie prevzal 

poskytovateľ a jedno prijímateľ dotácie.  

 

 

 

V Kolinovciach dňa  22.12.2020 

 

 

 

Vl.r.        Vl.r. 

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

 

 Jitka Puhallová      Jozef Trávniček 

 starostka obce      predseda DHZ Kolinovce 

 

 


