
DODATOK č. 1 
zo dňa 23.05.2011 

k Zmluve o poskytnutí dotácie 
zo dňa 23.02.2011 

medzi 
 

Prijímate ľom :   HK Púchov s.r.o. 
Sídlo:    Športovcov 902 

020 01 Púchov 
 
Zastúpený:   Peter Divinský 
    konateľ spoločnosti 
IČO:    36738492 
DIČ:    2022321235 
Zápis v registri:   OR OS v Trenčíne  

Oddiel: Sro, vložka č.17520 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   2624703424/1100 
 
a 
 
Poskytovate ľom:  Mesto Púchov  
Sídlo:    Štefánikova 821/21 

020 01  Púchov  
Zastúpený:   Mgr. Marián Michalec 
         primátor mesta 
IČO:     00 317 748 
DIČ:    2020615630  
Bankové spojenie:   DEXIA banka . 
Číslo účtu:    2907427001/5600  
 
 
 

Dodatok  č. 1 predmetnej zmluvy mení:  
 

1) Zastúpenie konateľa spoločnosti z Petra Divinského na Ing. Ján Gabaš. 
 
2) Bankové spojenie prijímateľa z Tatra banka, a.s. na Dexia banka Slovensko a.s.  

 
3) Číslo účtu prijímateľa z 2624703424/1100 na 7226495001/5600. 
 
4) Čl. III sa ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

 
Čl. III  

HK Púchov s.r.o. sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky len na účel vymedzený 
touto zmluvou. Prijímateľovi dotácie bude táto poskytnutá jednorazovo v termíne  do 31.05.2011 
v súlade s predmetom tejto zmluvy. 

 
Prijímateľ dotácie sa zaväzuje zúčtovať dotáciu v zmysle bodu 5.5 VZN č. 13/2007 a predložiť 

ho Mestu Púchov do 21. decembra 2011. 
 
HK Púchov s.r.o. sa ako prijímateľ ďalej zaväzuje : 
- Zriadiť samostatný bankový účet v peňažnom ústave – Dexia banka, a.s., pobočka 

Púchov, ktorého číslo musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy- dodatku č.1. 
- V čase realizácie dotácie nemôže prijímateľ dotácie účet zrušiť. 
- Náklady na prevádzku vedenia účtu znáša prijímateľ dotácie. 
- DPH z prijatých faktúr za spotrebované energie znáša prijímateľ dotácie zo svojich 

finančných prostriedkov, nie zo zriadeného účtu na dotáciu. 
- Operácie predmetného bankového účtu bude účtovať vo svojom účtovníctve 

prijímateľ dotácie. 
- V prípade nevyčerpania schválenej dotácie na energie na daný rok, prijímateľ 

dotácie so súhlasom konateľky spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. môže nevyčerpané 
prostriedky použiť na opravu zimného štadióna. 

 
 



- Prijímateľ dotácie je viazaný finančným rozpočtom na krytie nákladov (elektrická 
energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda) spojených s prevádzkou 
zimného štadióna na kalendárny rok, schváleným Mestským zastupiteľstvom Mesta 
Púchov. Prekročenie stanoveného rozpočtu na spotrebované energie v danom roku 
znáša prijímateľ dotácie. 

 
5.) Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené.  
 
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi prijímateľom dotácie HK Púchov s.r.o. 
a poskytovateľom dotácie Mesto Púchov bol zverejnený dňa.......................... 
 
 
V Púchove 24.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
...............................       ................................... 
  Ing. Ján Gabaš                    Mgr. Marián Michlalec 
konateľ spoločnosti             primátor mesta 
 
  
 


