
DODATOK č. 1 

 

k Zmluve o poskytnutí dotácie Š- 

 
ktorú v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj s použitím § 7 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč                               

zo dňa 23. 2. 2007 uzavreli medzi sebou z jednej strany  

 

Obec POPROČ 

Sídlo: Poproč ul. Školská 2 

IČO:  324639 

Bankové spojenie: 0404770001/5600 

                               Prima banka Slovensko a. s., pobočka Košice 

Zastúpená: Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce  
                                                                                    ďalej len „obec“ 

a z druhej strany 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč  

Sídlo: Poproč  

IČO:  001774746606 

Zapísaný v registri MV SR dňa 21.12.2007  

                               Číslo VVS – 1/900/90-3769-11 

                                                                                ďalej len „dotovaný subjekt“, 

dole uvedeného dňa ktorým sa mení článok II takto: 

 

II. 

 

1. Použitie (účel dotácie) je v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.                            

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako aj s poukazom na citované všeobecne záväzné nariadenie obce viazané 

výlučne na podporu rozvoja telovýchovy a športu a to v roku 2013 

        
- konkrétne – chod krúžku mladých hasičov a ich účasť v lige mladých hasičov; účasť 

družstiev mužov a žien na okresných a pohárových súťažiach; slávnostné uniformy; 

zásahový oblek Zásah V.; zásahové rukavice; zásahová obuv; zásahová prilba Gallet 

F1SF; kurzy a školenia členov DHZ; nákup štyroch kusov pneumatík na Š 706 CAS 25; 

vykonanie revízie troch dýchacích súprav Saturn S5. 

                          

Dotovaný subjekt sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na účet obce Poproč                          

č. 0404770001/5600 vedený v Prima banke a.s. v plnej výške v prípade, že dotáciu 

nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, a to do 10 dní na 

základe písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy.    
 

Tento dodatok sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po1 exemplári. 

 

Zmluvné  strany  si  dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na dôkaz svojho súhlasu 

ho podpisujú. 

   

V Poproči dňa 24.07.2013 

 

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

obec                                                                   dotovaný subjekt 


