
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/15/2011 
 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2011, 
uzatvorený v súlade s ust. § 7 ods. 2 Zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

a VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií  
z rozpočtu mesta Sereď. 

__________________________________________________________ 

 
Účastníkmi zmluvy sú: 
 

Poskytovateľ dotácie:   Mesto Sereď 
                                        Nám. republiky 1176/10 
                                        926 01 Sereď 
                                        v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi 
                                                            primátor mesta 
                                        IČO: 00306169 
                                        Bankové spojenie: Dexia banka Trnava 
                                        Č.ú.:  1003215001/5600 
 
Príjemca dotácie:          Mestský šachový klub Sereď,              
                                        Školská 1 
                                        926 00  Sereď                                        
                                        v zastúpení:  Ing. Miroslav Lukačovič 
                                                             predseda klubu                                           
        IČO: 45014949 
 
 
 
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/15/2011 sa uzatvára na základe schválených 
rozpočtových opatrení mesta Sereď v zmysle uznesenia č. 151/2011MsZ zo dňa          
13. septembra 2011.  
 
Týmto dodatkom sa mení v Čl. 2 nasledovné: 
Za ods.1 sa dopĺňa ods. 1a) v znení:  
1a) V zmysle uznesenia Školskej a športovej komisie pri MsZ č. 73/2011 zo dňa      
20. septembra 2011 bolo schválené primátorom mesta Sereď navýšenie financií 
o sumu 55 € /slovom: päťdesiatpäť eur/, na celkový objem 275 € /slovom 
dvestosedemdesiatpäť eur/ pre športový klub na rok 2011.   
 
Za ods.4 sa dopĺňa ods.4a) v znení:  
4a) Druhá záloha dotácie na rok 2011 bude príjemcovi vyplatená v pokladni                      
do 30 dní po predložení finančného zúčtovania dotácie poskytnutej na rok 2011.  
Zúčtovanie druhej zálohy dotácie na rok 2011 príjemca predloží do 31. 12. 2011. 
K zúčtovaniu finančnej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi prehľadný  zoznam 
uhradených faktúr, alebo iných účtovných dokladov spolu s kópiami týchto dokladov 
a kópiami výpisov účtov peňažného ústavu najneskôr  do 31. 12. 2011.  
 

 



1. Dodatok č.1 je spísaný v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
prijímateľ dotácie  a dve vyhotovenia poskytovateľ dotácie. 

 
2.  Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a je v súlade 

s ustanoveniami §5 a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov zverejňovanou zmluvou a v zmysle ustanovení §47a 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta 
Sereď.            

 
 
 
Ostatné zmluvné dojednania upravené zmluvou č. 7/15/2011 zo dňa 12. apríla 2011 
ostávajú bez zmeny. 
 
 
 
 
 

 
V Seredi dňa  02. 12. 2011 
 
 
 
 
 
              podpísané                                                                        podpísané 
                                                                         
...............................................                                          ...............................................             
        Ing. Martin Tomčányi                                                    Ing. Miroslav Lukačovič      
            primátor mesta                                                                     predseda                                                
                                                                                          Mestského šachového klubu 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Dodatok k Zmluve č. 7/15/2011 zverejnený dňa    02. 12. 2011 
 
Dodatok k Zmluve č 7/15/2011 nadobúda účinnosť dňa    03. 12. 2011 
 


