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Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčín 

č. 2/2018 zo dňa 08.01.2018 

 

uzavretý v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 51 zákona č. 40/1964 Zb. 

občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 40/1964 Zb.“) v 

nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN obce Stakčín č. 2/2013 o zásadách, ktorými sa 

stanovujú bližšie podmienky poskytovania dotácií a používania vybraných finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce Stakčín 

 

 Čl. 1 

Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ: 

Obec Stakčín 

sídlo: SNP 574/6, 067 61  Stakčín 

v zastúpení: Ján Kerekanič, starosta obce 

IČO: 00323578 

DIČ: 2020794677 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Snina  

číslo účtu: SK54 5600 0000 0042 0138 0001 

(ďalej iba „poskytovateľ“) 

 

2. Príjemca: 

OFK Agrifop Stakčín 

sídlo: Dlhá 737, 067 61 Stakčín  

v zastúpení: Milan Süč, tajomník OFK 

IČO:  17076919  

bankové spojenie: Poštová banka   

číslo účtu: SK48 6500 0000 0000 2021 3126 

(ďalej iba „príjemca“) 

Čl. 2 

Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie pre mládežnícke 

futbalové mužstvá  OFK Agrifop Stakčín. 

 

Čl. 3 

Účel, výška a použitie dotácie 

 Dotácia sa použije pre spoločné žiacke futbalové mužstvo družobnej obce Veľké Berezne a 

Stakčína, ktoré sa zúčastní medzinárodného futbalového turnaja FRAGARIA CUP 2018. 

Z dotácie bude uhradené: účastnícky poplatok, kaucia, depozit, strava a ubytovanie detí, 

trénerov, vedúceho mužstva a doprava. Dotácia sa poskytuje v súlade s uznesením obecného 

zastupiteľstva v Stakčíne č. 307/2018 zo dňa 26.04.2018. 

3. Celková výška poskytovanej mimoriadnej dotácie je 5 500 €. 

 

Čl. 4 

Mechanizmus poskytnutia dotácie 

 Poskytovateľ poskytne dotáciu na základe tohto dodatku z účtu obce Stakčín  na účet OFK 

Agrifop Stakčín uvedený v článku 1, odst. 2. 
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Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa. Platnosť tohto dodatku končí dňom 

31.12.2018. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, 

zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane dve vyhotovenia 

a príjemca jedno vyhotovenie. 

 

 

V Stakčíne  dňa 06.06.2018 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                                                 Za príjemcu: 

 

 

 

 

 

 

 

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

                     Ján Kerekanič              Milan Süč 

               starosta obce Stakčín                                                    tajomník OFK Agrifop Stakčín 


