
DODATOK č. 1 K ZMLUVE 

číslo 4/2020 

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:  Klub šermu Snina 

                                    Palárikova 1634/33, 069 01  Snina 

Zastúpený:  Dalibor Kazík 

bankové spojenie:  SLSP,   a.s. 

číslo účtu:  SK48 0900 0000 0000 8691 9578 

IČO:     31 945 414 

DIČ:   

IČ DPH: 

(ďalej len „príjemca“)          

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 



 V súlade s čl. 7 bod 2 Zmluvy č. 4 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 bod 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým 

znením nasledovne: 

1. Náklady spojené s účasťou  na turnajoch Slovenského pohára, Európskeho pohára a  
Svetového pohára. Turnaje organizované klubom v Snine. Kúpa šermiarskeho  materiálu. 
Medzinárodné  šermiarske sústredenia, poistenie na turnajoch a sústredeniach v zahraničí. 
Štartovné na turnajoch. Kúpa baneru. 
 

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 

12.11.2020, číslo: 277/2020. 

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 28.12.2020 

  

 

 

 

  

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

             poskytovateľ                                                                        príjemca  

  

 

 


