
Z M L U V A  
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Bytča, číslo DODATOK_017/2020 

 
uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Bytča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „zmluva“)  
 
Poskytovateľ:           Mesto Bytča 
   so sídlom Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
   IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
   bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 
   IBAN : SK50 5600 0000 0003 6764 8006 
   štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
         
   ( ďalej aj len „Poskytovateľ“) 
 
      a 
 
Prijímateľ:  TJ Tatran Hrabové 
  sídlom Hrabové, 014 01 Bytča 
   IČO : 37 808 516     
   štatutárny orgán : Vojtech Hrabovský 
         
   (ďalej aj len „Príjemca“) 
  
 
                               
Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.01.2020 Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Bytča, 
číslo DOT_006/2020 (ďalej aj len „Zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku 
č. 17/2020 k Zmluve v tomto znení :      
 

I. 
Predmet dodatku 

  
 Článok I., bod 1. Zmluvy znie : 
 
1. Predmetom zmluvy je navýšenie dotácie z rozpočtu mesta Bytča v sume 1000,00 eur 

(slovom: jedentisíc eur) na: 
 

- opravu a údržbu ihriska 
- údržbu kosačky 
- potlač dresov 
- zabezpečenie futbalových zápasov 
- nákup športového oblečenie a lôpt 

 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 



2. Tento dodatok č. 17 je integrálnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta 
Bytča, číslo DOT_006/2020. 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok č. 17 je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii v znení neskorších predpisov. 
 

4. Poskytnutie dotácie Príjemcovi bolo v súlade s § 8 bod 1. písm. b) Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Bytča č. 14/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Bytča schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 136/2020 a č. 143/2020 zo dňa 12.11.2020. 

 
5. Tento dodatok č. 17 je vyhotovený v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre 

každú zmluvnú stranu. 
 

6. Obidve zmluvné strany si tento dodatok č. 17 prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, 
že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 
7. Tento dodatok č. 17 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča. 

 
 
V Bytči dňa 18.11.2020 
 
 
 
 
         .....................................................                             .................................................. 
               Ing. Miroslav Minárčik                                                Vojtech Hrabovský  
                primátor Mesta Bytča                          
 
 
 


