
DODATOK č. 1 K ZMLUVE 

číslo 13/2020 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2020  

       

Zmluvné strany 

poskytovateľ:   Mesto Snina 
   Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

zastúpený:  primátorka mesta Snina 

bankové spojenie Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu:  4205963001/5600 

IČO:   00323560  

DIČ:   2020794666 

IČ DPH:   SK2020794666 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 príjemca:  Rock pod Sninským kameňom - občianske združenie 

                                    Vihorlatská 1423/11, 069 01  Snina 

Zastúpený:  Michal Latta 

bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  SK16 7500 0000 0040 2797 2094 

IČO:     52 287 599 

DIČ:   

IČ DPH:    

(ďalej len „príjemca“)  

 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

 V súlade s čl. 7 bod 2 Zmluvy č. 32 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2020 

(ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 



 

1. V čl. 4 Zmluvy - Podmienky použitia dotácie, bod 2 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza 

novým znením nasledovne: 

2.Príjemca je povinný vyčerpať poskytnutú dotáciu najneskôr do 31.12.2021. Po tomto 

dátume nie je prípustné z týchto prostriedkov realizovať ďalšie úhrady. Nevyčerpanú dotáciu 

alebo dotáciu, ktorú príjemca použije v rozpore so stanoveným účelom podľa čl. 3 je príjemca 

povinný poukázať späť na účet mesta, z ktorého mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr spolu 

s vyúčtovaním alebo do 31. 12. 2021. O vrátení dotácie je príjemca povinný zaslať avízo. 

 

 

2. V čl. 4 Zmluvy - Podmienky použitia dotácie, bod 11 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza 

novým znením nasledovne: 

11.  Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, alebo ju použije na 

iný účel, ako bola určená, je povinný ju vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 31.12.2021. 

Zmena časového vymedzenia použitia poskytnutej dotácie, ako aj povinnosti vyúčtovať 

predmetnú dotáciu pre Občianske združenie Rock pod Sninským kameňom ako poberateľa 

dotácie z rozpočtu mesta Snina za rok 2020, poskytnutej na základe Uznesenia mestského 

zastupiteľstva v Snine č. 189/2020 a to tak, že časové vymedzenie použitia dotácie, ako aj 

povinnosť vyúčtovať predmetnú dotáciu sa presúva do termínu 31.12.2021, účel dotácie 

zostáva nezmenený. 

 

 

3. Čl. 6 Zmluvy – Trvanie zmluvy, sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým znením 

nasledovne: 

Zmluva a jej dodatky sa uzatvárajú na dobu určitú, a to – odo dňa ich podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami do 31.12.2021. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené a naďalej 

v platnosti. 

 
Čl. II 

 1. Dodatok č. 1 bol vypracovaný v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 

17.12.2020, číslo: 302/2020. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po dni jeho 

zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa. 

3.  Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4.  Tento dodatok je uzatvorený na dobu určitú počas trvania platnosti Zmluvy podľa čl. 6 Zmluvy. 



5. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

  

 

V Snine dňa 29.12.2020 

   

  

 

 

 

  

––––––––––––––––––––––                                              ––––––––––––––––––––––  

             poskytovateľ                                                                        príjemca  

  

 

 

 


