
Dodatok č. 1 

k 

Zmluve 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

v roku 2020 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 1/2020 

 

Oblasť : športové aktivity 

 

OBEC LIEŠŤANY 

972 27 Liešťany 1 

zastúpená starostom obce Ľubomírom Noskom 

bankové spojenie: VUB  

číslo účtu: 16925382/0200 

IČO: 00318230 

DIČ: 2021211731 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

 

a 

 

Príjemca: 

Názov: Telovýchovná jednota Športklub Liešťany 

Právna forma: občianske združenie 

adresa sídla: Liešťany  

zastúpená: Martin Valach – predseda  

IČO: 00625612 

DIČ: 

bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s.                                                                                     

číslo účtu: 0066507920/0900 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

 

I. Predmet dodatku 

 

Zmluvne strany sa v zmysle článku III. Spôsob platby bod 1. Zmluvy o poskytnutí 

finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2020 (ďalej „zmluva) dohodli, že bod 

1. sa dopĺňa o nasledujúci odsek: 

-  druhá splátka  vo výške 1 900,00 EUR (slovom jedentisícdeväťsto  EUR)  bude 

vyplatená v deň  účinnosti tejto zmluvy a Príjemca dotácie ju môže použiť v zmysle 

článku II. bodu 1.  Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

v roku 2020.  

 

 

II. Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

v roku 2020, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a účinné 

v doterajšom znení. 



2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke www.liestany.sk. 

3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie 

z rozpočtu obce Liešťany v roku 2020 . 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.  

4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch , z ktorých obec dostane 2 rovnopisy 

a príjemca dostane 1 rovnopis.  

 

 

 

V Liešťanoch  dňa 31.07.2020. 

 

 

 

Za obec                                                                        Za príjemcu 

 

 

 

 

 

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

   Ľubomír   N o s k a                                            Martin Valach – predseda TJ Športklub 

       starosta obce                                                                         Liešťany 


