
Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

v roku 2022 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 1/2022 

 

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“) 

 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce  tento 

 

dodatok č. 1 k Zmluvu o poskytnutí finančnej  dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

1. Obec a príjemca sa dohodli, že účel použitia dotácie uvedený v časti II. v odseku 1 

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2022, číslo 

zmluvy 1/2022 – (ďalej len „Zmluva“) sa doplní o obstaranie a nákup 1 kusa  

benzínového krovinorezu, ktorý bude zaradený v evidencii  majetku obce Liešťany. 

 

 

 



 

II.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu dodatku, čo potvrdzujú 

svojím podpisom.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Liešťany.  

3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy a 

príjemca obdrží 1 rovnopis.  

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 23.05.2022  

 

 

 

 

 

 

               Za obec                                                                              Za príjemcu  

 

 

 

 

 

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

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

            starosta obce                                                                        Liešťany 

 
                                                    

 

 


