
DODAToK č. 1

K zmluve č. E-DOT-1,|2022TR

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ
z rozpočtu mesta narok2022

Clánok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastupené: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
tČo: oo:14331
DIČ 2020553315
Č.u.: ozoq6I7o02l5600 Pľima banka Slovensko

Žiadate|',
FK Tatľan Tuľzovka
Stľed 178
023 54 Tuľzovka
Zastilpený: Ing. Ladislav Hejčík
ĺČo slguezl
DIČ 2O2O552I2]
Č. rĺ.: srsz 5600 0000 0077 4674900I

Zm|uvnéstľany sa dohodli na dodatku, ktoqiľn sa mení a dopĺňa zmlvvao poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č' 3l20l9 o poskýovani dotácii z rozpočtu mesta.

Článok IV., odsek 4.1 sa mení a nahrádzatextom, ktorý znie:

čhnok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskýovatel'dotácie poskýne žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Člántu lll.
tejto imluvy na ľok zozo vo výške 47 000,- €, slovom: Šryľidsat'sedemtisíc euľ.

odsek 4,2 zostáv a nezmenený.

Článok VII., sa dopĺňa o odsek 7.5,ktorý znie

Clánok VII.
Závereóné ustanovenia

7.5 Navýšenie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 6.10.2022, v ľozpočte mesta

Turzovka na rok 2022 v pľogÍame 10 _ špoľt.

odseky 7.1 až7.4 zostŕxajú nezmenené.



ZačlänokVII. sa vkladá nový článok označený ako číslo VIII., ktorý zníe

článok VIII.
Dodatok k zmluve

8.1 Zmluvné strany čestne prehlasujú, Že dodatok k zmluve zo dŤla20.I0.2022 bol urobený
slobodne avážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné stľany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumelí ana znak súhlasu tento
vlastnoručne podpísali.

8.2 Dodatok č' 1 je vyhotovený v tľoch rovnopisoch, z ktorých dva ľovnopisy dostane
poskýovateľ a jeden rovnopis príjemca dotácie.

8'3 Tento Dodatok č. 1 k zmluve o poskýnutí dotácie podľa platného VZN č 3l20I9
o poskytovaní dotácií zrozpočtllmesta nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zveľejnení na webovom sídle mesta
Turzovka.

V Tuľzovke dňa: 20'10.2022 v,:|!4|K1p.v kc.]' . . . dňa. ll to. uzš
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