Dodatok č. 2 ku Zmluve
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky
v roku 2017
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 4/2017
Oblasť: Verejnoprospešný účel – rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

OBEC Valaliky
Adresa: Poľná 165/8, Valaliky 044 13
zastúpené starostom Ing. Štefanom Petríkom
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0000 17127542
IČO: 00324850
DIČ: 2021245116
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov: FC Valaliky
Právna forma: 701 - združenie
adresa sídla: Športová 9, Valaliky 044 13
zastúpená/é: Dušan Tóth
IČO: 17150507
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 0004 4046 8248
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a
dopĺňa čl. I a čl. III Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky
nasledovne:
I.
„ I – Predmet zmluvy

1.
2.
3.

Obec Valaliky v zmysle uznesenia OZ č. 72/2017 zo dňa 11.10.2017 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 4000,- eur, slovom štyritisíc EUR.
Dotácia bude použitá na financovanie tréningov a ligových zápasov FC Valaliky.
Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
III. - Spôsob platby

1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu v troch splátkach vo výške 1500 €, 1250 €
a 1250 €.
Poskytovateľ dotácie poskytne príjemcovi časť dotácie základe písomnej žiadosti
príjemcu dotácie.
Príjemca dotácie po vyčerpaní celej výšky časti dotácie uvedenej v bode 1 predloží
poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie dotácie.
Po vykonaní administratívnej finančnej kontroly a prevzatí správy z výsledku
administratívnej finančnej kontroly príjemcom dotácie, požiada príjemca dotácie
o ďalšiu časť dotácie v zmysle ustanovení bodu 1 až 3 tohto článku.“

II.
Ostatné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní finančnej dotácie
z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017 zo dňa 18.05.2017 a je vyhotovený vo dvoch
rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 rovnopise.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle ust. §
5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

Vo Valalikoch, dňa: 02.11.2017
Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

.............................................................
Obec Valaliky
v zastúpení: Ing. Štefan Petrík
starosta obce

.............................................................
FC Valaliky
v zastúpení: Dušan Tóth

