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DODATOK č. 1 

k zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z 30. 
júna 2021 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 10 ods. 6  zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 
 
Zmluvné strany 
 
Poskytovateľ:    Obec Nižný Hrabovec 
Sídlo:     Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec  
IČO:     00332593 
V mene poskytovateľa koná: Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0027 2338 3251  
 
(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
a 
 
Príjemca:    Hrabovčan s. r. o., r.s.p. 
Sídlo:     Nižný Hrabovec 153, 094 21 Nižný Hrabovec  
IČO:     52 295 478 
Zápis:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 

37961/P 
V mene príjemcu koná: Alena Hovancová, konateľka 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK72 0900 0000 0051 5664 4710 
 
(ďalej len „príjemca“) 
(poskytovateľ a príjemca ďalej spolu aj "zmluvné strany") 
 
 

Uzatvárajú tento dodatok č. 1 k  zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z 30. júna 
2021 (ďalej len „Dodatok“), v nasledovnom znení: 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Dňa 30. júna 2021 uzavreli poskytovateľ a príjemca zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej 

výpomoci, predmetom ktorej bola úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s 
poskytnutím návratnej finančnej výpomoci poskytovateľom príjemcovi v súlade s § 10 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“). 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, a to v zmysle Článku II. tohto Dodatku. 
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Článok II. 
Predmet dodatku 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, a to v časti lehoty na vrátenie finančnej 

výpomoci. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že Článok II. ods. 3. Zmluvy 
v znení: 
 
„Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc jednorazovo, v lehote 
do 31. decembra 2021, a to na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak zo strany 
poskytovateľa nebude príjemcovi za účelom vrátenia finančných prostriedkov uvedené iné číslo 
účtu.“ 
 
sa nadobudnutím účinnosti Dodatku vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
 
„Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc jednorazovo, v lehote 
do 31. decembra 2022, a to na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak zo strany 
poskytovateľa nebude príjemcovi za účelom vrátenia finančných prostriedkov uvedené iné číslo 
účtu.“ 
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy a práva a povinnosti z nich 
vyplývajúce ostávajú uzatvorením Dodatku nedotknuté. 

3.2 Zmenu Zmluvy realizovanú týmto Dodatkom schválilo obecné zastupiteľstvo poskytovateľa 
uznesením číslo 44/2021 z 13. decembra 2021. 

3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií). 

3.4 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, že jeho ustanoveniam porozumeli a na znak  

súhlasu, vyjadrujúceho ich slobodnú a vážnu vôľu ho podpisujú. 
 
 

V Nižnom Hrabovci dňa 21.12.2021 
 
 

______________________________ 
Obec  Nižný Hrabovec 
Mgr. Marcela Pčolinská, starostka 

 

V Nižnom Hrabovci dňa 21.12.2021 
 
 

______________________________ 
Hrabovčan s. r. o., r.s.p. 
Alena Hovancová, konateľka 

 


