
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 7/22/2012  
 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2012, 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. 7/2012 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: VÚB banka Sereď 

                                        Č.ú.:  22123132/0200 

 

Príjemca dotácie:          Športový klub futbalu Sereď 

                                        Športová ul. č. 2887 

                                        926 00 Sereď                                             

                                        v zastúpení: Róbert Stareček 

                                                            prezident ŠKF                                              

                                        IČO:  34006575                                     

                                        Bankové spojenie: VÚB Sereď 

                                        Č.ú.:  1310047458/0200 

                                                                         

 

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 7/22/2012 o poskytnutí navýšenej dotácie z rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2012 (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára na základe 5. zmeny rozpočtu mesta Sereď  

v zmysle Uznesenia č.294/2012 zo dňa 11. decembra 2012. 

Čl.1 
 

 

1.) V Čl. 2 Zmluvy sa za ods.1c) dopĺňa ods. 1d) v znení:  

1d) Výška poskytnutej dotácie schválenej primátorom mesta sa zvyšuje  zo sumy 66 510 € 

/slovom šesťdesiatšesťtisícpäťstodesať eur /o sumu 11 000 €/slovom:jedenásťtisíc eur/, t.j. na 

objem 77 510 € /slovom sedemdesiatsedemtisíc päťstodesať eur/ na športovú činnosť na rok 

2012. 

 

2.) V Čl. 2 Zmluvy sa za ods.6c) dopĺňa ods.6d) v znení:  

6d) Finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 1d) v sume 11 000 € /slovom jedenásťtisíc 

eur / budú poukázané na účet príjemcu v termíne  do desať dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

 

 

 

 

Čl. 2 



 

1. Dodatok č.4 k Zmluve je spísaný v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie 

obdrží prijímateľ dotácie  a dve vyhotovenia poskytovateľ dotácie. 

 

2.  Dodatok č.4 k Zmluve je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a Dodatok č.4 

k Zmluve je v súlade s ustanoveniami §5a 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. 

 

            

3. Ostatné zmluvné dojednania upravené Zmluvou ostávajú bez zmeny. 

 

 

 

 

V Seredi dňa 12.12.2012 

 

 

 

 

 

 

           podpísané        podpísané                                                                                                         

....................................................                                             ...............................................                                                                                                                 

        Ing. Martin Tomčányi                                                                     Róbert Stareček                  

            primátor mesta                                                                        prezident  ŠKF Sereď  

 

 

 

 

 

Dodatok č.4  k Zmluve č. 7/22/2012 zverejnený dňa 12.12.2012 

 

Dodatok č.4  k Zmluve č. 7/22/2012 nadobúda účinnosť dňa 13.12.2012 

 


