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Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE o poskytnutí dotácie, 
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

Zmluvné strany 
 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
 Bratislavská 434/9 
 018 41 Dubnica nad Váhom 
 Zastúpenie:  Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
    primátor mesta 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
 IČO:   00317209 

DIČ:   2021339276 
 
(ďalej ako „Poskytovateľ dotácie“) 
 

a 
 

2. Názov:  Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ 
Právna forma:  Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia 

zamestnávateľov 
 Sídlo:   Partizánska 151/3 
    018 41 Dubnica nad Váhom 
 Zastúpenie:     Branislav Múčka – predseda  

Bankové spojenie:  Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky 
 Číslo účtu (IBAN): SK14 8330 0000 0027 0200 0995 

 IČO:       42014042  
DIČ:    2022124170 

   
(ďalej ako „Prijímateľ dotácie“) 

 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 8. 2021 Zmluvu č. 244/2021/OddE o poskytnutí dotácie 
(ďalej len „Zmluva“).  
Zmluvné strany sa v súlade s Čl. VII  Záverečné ustanovenia ods. 1. Zmluvy dohodli na 
zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. I tohto Dodatku č.1.  
Predmetom dodatku je zmena účelu a položiek rozpočtu, na ktoré sa môže dotácia použiť. 
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Čl. I 
Predmet dodatku 

 
Pôvodný text Čl. II Predmet zmluvy, výška a účel použitia dotácie, ods. 1. Zmluvy sa 
nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 
„1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť združenia v roku 2021, ktorú 
Poskytovateľ dotácie poskytuje Prijímateľovi dotácie vo výške 5 700,00 € (slovom: 
päťtisícsedemsto eur). 

 
Konkrétny účel a konkrétne položky rozpočtu, na ktoré sa môže dotácia použiť:  
a) honoráre súvisiace s novou choreografiou vo výške 900 €, 
b) materiálovo-technické náklady (nákup strún a opravy hudobných nástrojov, technické 

vybavenie pri vystúpeniach, oprava krojov a krojových doplnkov, nákup nových krojov 
a krojových doplnkov) vo výške 4 650 €, 

c) reklamné náklady (s logom mesta) vo výške 150 €.“ 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto 

dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  
 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Dubnica nad 
Váhom v zmysle § 47a zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

 
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

poskytovateľ dotácie obdrží dva rovnopisy a prijímateľ dotácie jeden rovnopis.   
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa ........................... V Dubnici nad Váhom, dňa ........................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf Branislav Múčka 

primátor mesta predseda 
za poskytovateľa za prijímateľa 

 


