
DODATOK č. 1 K ZMLUVE 

číslo 3/2020 

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:  Black Tiger Taekwondo – Klub Snina 

1. Mája 2057/9, 069 01  Snina 

Zastúpený:  Tomáš Potocký 

bankové spojenie:  ČSOB  a.s. 

číslo účtu:  SK60 7500 0000 0040 1008 0719 

IČO:     42 089 158 

DIČ:   

IČ DPH: 

(ďalej len „príjemca“)          

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 



 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: 

Čl. I 

V čl. 3 Vymedzenie účelu poskytnutia dotácie bo d1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým 

doplneným znením nasledovne: 

Kúpa tréningového vybavenia  (bežiaci pás, veslovací trenažér, posilňovacia veža, rotopéd, 

airbike, rôzne fitnes pomôcky), elektronický set DAEDO, vybavenie pre členov klubu 

(doboky, chrániče, vesty, prilby, rukavice)  a nákup športového oblečenia pre cvičencov 

s logom mesta Snina. 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: 303/2020. 

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 23.12.2020 

  

 

 

 

  

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

             poskytovateľ                                                                        príjemca  

  

 

 

 


