
Dodatok č.2 k Zmluve č. 3/2021 

o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2012  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ:          OBEC  Nová Bystrica 
Sídlo:                         Nová Bystrica, 023 05 

Kontaktná adresa:    Obecný úrad v Novej Bystrici, 023 05 Nová Bystrica č. 657   

Zastúpený:                Ing. Jozef Balačin - starosta obce 

IČO:                          00314145 

DIČ:                          2020553150 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca 

číslo účtu:                 7700126001/5600 

/ ďalej len „poskytujúci“ / 

 

a 

 
Prijímateľ:             TJ Slovan Nová Bystrica 

Štatutárny zástupca:   Ladislav Slivka, predseda 

IČO:    30232716 

DIČ:     2021530665 

Sídlo:    023 05 Nová Bystrica č. 657 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Číslo účtu:   0312863796/0900 

Osoby oprávnené jednať o zmluvu: Ladislav Slivka, Jaroslav Kováč, Ján  Dubovický 

ďalej len „prijímajúci“/ 

 
/spolu ďalej len „zmluvné strany“/ 

 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve č. 3/2021 o poskytnutí dotácie 

podľa platného VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce /ďalej len „zmluva“/ 

nasledovného znenia:  

 

Predmetom Dodatku čl. 2 k Zmluve je zmena článku II. Zmluvy-Účel poskytnutia dotácie 

a to nasledovne: 

 

 

 

Článok II. 

Účel poskytnutia dotácie 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na: 

- rozpracovanie koncepcie telesnej kultúry  na podmienky obce, 

- podporovať organizovanie športových podujatí miestneho významu, 

- utvárať podmienky na rozvoj športu pre všetkých, 

- podporovať športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov, 

- podieľať sa na výbere a príprave športových talentov, 

- spolupracovať s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami 

pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

A to v zmysle predloženého podrobného rozpočtu výdavkov na rok 2021 na organizovanie mužstva 

mužov a detí v jarnej a jesennej časti ligy. 

 



 

 

Podrobný rozpočet TJ Slovan Nová Bystrica na rok 2021 

 

Výdavky:  

 Doprava na MFS a na prípravné zápasy:      980,00 € 

 Zberné mesačné zúčtovacie faktúry /rozhodcovia, registrácie, 

poplatky a štartovné:       2040,00 € 

 Údržba ihriska a šatní, kosenie, valcovanie, hnojenie:   2370,00 € 

 Športové potreby /lopty, dresy, trička, lekárnička, administratíva/: 2360,00 € 

 Občerstvenie a večere /30/:        240,00 € 

 Futbalová príprava pre deti:       1010,00 € 

SPOLU :  9 000,00 € 

 

 

 

Ostatné články zmluvy zostávajú v pôvodnom znení. 

 

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorej po jednom zostávajú 

poskytovateľovi a prijímateľovi. 

 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení Dodatku č.2 

k Zmluve na webovej stránke obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným 

Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti 

informácie o uzatvorení zmluvy. 

 

 

V Novej Bystrici  06. 12. 2021                            

 

 

 

Poskytovateľ                                                                       Prijímateľ 

 

 

 

 

Ing. Jozef Balačin        Ladislav Slivka 
    starosta obce                                   predseda 

 

 


