
Dodatok č. 2  
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce KLIN na rok 2021 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 

Poskytovateľom:  OBEC KLIN 
Adresa:   Hlavná 199/107, 029 41  K L I N 
Zastúpené starostom:  Karolom Revajom 
IČO:    00314544 
DIČ:    2020571652 
Bankové spojenie:  PRIMA Banka Slovensko, a.s., pobočka Námestovo 
IBAN:   SK42 5600 0000 0040 0721 9003 
VS:   2019 
 

ďalej len „poskytovateľ“ 
 

a 
 

Príjemcom:   Mesto Námestovo 
Právna forma:  801 – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 
adresa sídla:   Cyrila a Metoda 329/6, 029 01  Námestovo 
zastúpená/é:   Milan Hubík, primátor mesta 
IČO:    00314676 
DIČ:    2020571707 
Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Námestovo  
IBAN:   SK26 5600 0000 0040 0101 4007 
 

ďalej len „príjemca“ 
 

 
Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa ZMLUVA v nasledovných článkoch: 
 
 

 
Čl. 2 

VÝŠKA POSKYTNUTEJ DOTÁCIE A Ú ČEL POUŽITIA 

1. Poskytovateľ na základe zosumarizovania prihlášok detí do Centra voľného času na II. polrok 
2021 – t.j. I. polrok školského roku 2021/2022 a doručenej žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary v CVČ Maják po doplnení zoznamu detí od 
01.11.2021 poskytne príjemcovi v súlade s rozpočtom obce na rok 2021 doplatok príspevku 
na záujmovú činnosť na obdobie od 01.11.2021 – 31.12.2021 na dve nové zapísané deti 
navštevujúce „tanečnú“ vo výške 30,00 Eur, slovom „tridsať eur“  (t.j. november – 
december 2021 - 7,50 Eur na dieťa / 2 nové deti). 

Celkový poskytnutý finančný príspevok na deti navštevujúce záujmové útvary v CVČ 
Maják za obdobie od 13.09.2021 – 31.12.2021 bude vo výške 448,50 Eur, slovom 
„štyristoštyridsaťosem eur päťdesiat centov“   (t.j. september 2021 - 4,50 Eur na dieťa / 13 
detí;  október 2021 - 7,50 Eur na dieťa / 16 detí a november – december 2021 - 7,50 Eur / 18 detí).  

Poznámka: Celková výška príspevku na záujmovú činnosť CVČ Maják na rok 2021  činí po 
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sumu 786,00 Eur, slovom „sedemstoosemdesiatšesť eur“.  
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky zo svojho rozpočtu v roku 2021 
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa jednorázovo a to najneskôr do 15 dní od 
účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Zmluve. 

3. Príjemca použije poskytnuté finančné prostriedky na účel uvedený v Zmluve (čl. 1 ods. 2 
Zmluvy) do 31. decembra 2021.  

4. Príjemca zodpovedá za riadne hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami a pri 
ich používaní je povinných zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. 

5. Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami dodržiavať 
všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami rozpočtu územnej 
samosprávy. 

6. Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi zúčtovanie použitia poskytnutých finančných 
prostriedkov najneskôr do 14.01.2022. 

 
 

Čl. 4 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Platnosť tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je na dobu určitú do 31.decembra 2021. 

2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých  jeden obdrží 
poskytovateľ a jeden príjemca.  

3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle poskytovateľa.  

 

 
 

 
 
 

V Kline dňa 22.11.2021                                                V Námestove dňa 22.11.2021 
 
 
 
 
 
 
Za poskytovateľa:                                                Za príjemcu: 
 
.............................................................                               ...................................................... 

     Karol Revaj  Milan Hubík  
starosta obce Klin primátor mesta Námestovo  

     


