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Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2022 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2022 

 
Obec Príbelce 
zastúpená:  Ing. Tibor Čierny, starosta obce 
sídlo:   Príbelce 234, 991 25 Čebovce 
IČO:   00 319 520 
DIČ:   2021243224 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“)  
 

a 
Športovo strelecký klub Príbelce 
zastúpená: Pavel Tomaškin – predseda ŠSK 
sídlo:  Príbelce 278, 991 25 Čebovce 
IČO:  35 990 074 
DIČ:  2021314702 

ako prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“)  
 
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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Príbelce č. 2/2017 o podmienkach 
poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Príbelce tento  
 

dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 
2022  

 
 

Čl. 1 
Predmet dodatku 

 
1. Predmetom dodatku k Zmluve č. 3/2022 o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce 

v roku 2022 je zmena bankového účtu ŠSK Príbelce, ktorý sa mení nasledovne: 
 

IBAN: SK42 7500 0000 0040 3007 4586 
 

Čl. 2 
Spoločné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 
prijímateľ a dve poskytovateľ.  

2. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Príbelce. 

4. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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V Príbelciach, dňa 24.03.2022 
 
 
 
 
           za poskytovateľa                za prijímateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................ 
         Ing. Tibor Čierny                Pavel Tomaškin      
         starosta obce                                                                     predseda ŠSK 


