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CEZ ÚV SR: 312/2018 

Dodatok č. 1/2019 

 

 

Dodatok č. 1/2019 

k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 312/2018  
(ďalej ako „zmluva“), uzatvorený v súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. VI. ods. 6 písm. a) v spojení s čl. VII. ods. 6 

zmluvy (ďalej ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Poskytovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

v mene ktorého koná:  Mgr. Matúš Šutaj Eštok,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:    00 151 513 

 

(ďalej ako „poskytovateľ”) 

 

a 

 

Prijímateľ: Obec Klubina 

Sídlo:    Klubina 67, 023 04 Klubina 

v mene ktorého koná: Mgr. Božena Poliačková, starostka obce 

IČO:    00 314 056 

 

(ďalej ako „prijímateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu žiadosti 

sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   

 

  

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a 

dva poskytovateľ. 
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4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a  

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených 

zástupcov bez výhrad podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet projektu 

žiadosti. 

 

 

Za poskytovateľa: 

 

Meno:   Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

 

Funkcia:  vedúci Úradu vlády SR 

 

Podpis: 

 

Dátum: 

 

Odtlačok pečiatky:  

Za prijímateľa: 

 

Meno: Mgr. Božena Poliačková   

  

Funkcia: starostka obce 

 

 

Podpis: 

 

Dátum:  

 

Odtlačok pečiatky: 

 



Typ výdavku Jednotka
Cena za jednotku 

v eurách bez DPH
Počet jednotiek

Výdavky spolu    

v eurách s DPH

lopta basketbalová ks 15,00 4,00 60,00 

Bedmintonové košíky 6 ks/bal. ks 13,99 3,00 41,98 

lopty futbalové zápas ks 25,20 10,00 252,00 

loptičky 4 ks/bal. ks 13,31 10,00 133,06 

rakety tenisové pre pokročilých ks 36,00 6,00 216,00 

rakety tenisové detské ks 14,40 20,00 288,00 

lopty futbalové tréning ks 25,20 7,00 176,40 

žinenky ks 100,00 5,00 499,98 

univerzálna sieť Bedminton  sada 124,22 1,00 124,22 

Bedminton sety ks 25,99 5,00 129,96 

Basketbalový set koše ks 13,20 2,00 26,40 

Lopty volejbalové ks 25,20 10,00 252,00 

2 200,00 

0,00 

2 200,00 

Príloha č. 1

2. Iné výdavky

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

PROJEKT : ,, ŠPORT- ZÁRUKA ZDRAVEJ MLÁDEŽE"

Bežné výdavky

1. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

Celkom



Typ výdavku Jednotka
Cena za jednotku 

v eurách bez DPH
Počet jednotiek

Výdavky spolu    

v eurách s DPH

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

gymnastická lopta- fit lopta ks 15,00 8,00 120,00 

120,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 320,00 

Vysvetlivky:

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:

NÁZOV ORGANIZÁCIE

Obec Klubina

starostka obce

MIESTO A DÁTUM:

V Klubine,

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

B. Vlastné zdroje

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády SR, vlastné zdroje, finančné prostriedky z iných zdrojov)

SPOLU

SPOLU

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Božena Poliačková, 

Dotácia bude vyčerpaná na zabezpečenie športovej výbavy a to  4 ks basketbalových lôpt za cenu  60,00 eur; 3 ks bedmintonových košíkov 

balených po 6 ks/bal. v celkovej cene 41,98 eur; 10 ks futbalových lôpt na zápas v cene 252 eur; 10 ks loptičiek balených po 4ks/bal. za 133,06 eur;  

6 ks tenisových rakiet pre pokročilých v cene  216,00 eur; 20 ks detských tenisových rakiet v hodnote  spolu za 288,00 eur; 7 ks tréningových 

futbalových lôpt v cene celkom 176,40 eur; 5 ks žineniek spolu za 499,98 eur; 1 univerzálna sieť Bedminton za 124,22 eur; 5 ks bedmintonových 

setov v cene 129,96 eur; 2 basketbalové sety koše v cene 26,40 eur; 10 ks volejbalových lôpt spolu za 252,00 eur. Z dotácie bude financovaná 

univerzálna sieť Bedminton v sume 124,22 €.

Z vlastných zdrojov budú financované gymnastické lopty 8 ks v celkovej cene 120 €.


