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Dodatok č. 1 k Zmluve  
o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2017 

 
 
Poskytovateľ príspevku:     
 
Mesto Sereď 
Sídlo:   Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
Zastúpené:                  Ing. Martin Tomčányi, primátor  
IČO:                            00 306 169 
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu.:                 0203505156/0900 
IBAN:   SK74 0900 0000 0002 0350 5156 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Poberateľ príspevkov: 
 
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo:   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
Zastúpený:                 Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
IČO:                          46 439 773 
DIČ:                          2820006002 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa , a.s. 
Číslo účtu:                5022 197 572/0900 
IBAN:                       SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „Poberateľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
 
 

uzatvárajú 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2017 zo 
dňa 13.1.2017 v nasledovnom znení: 
 
Článok I odsek 1.2 sa ruší a nahrádza sa novým znením: 
1.2  
Na rok 2017 sa poskytuje finančný príspevok vo výške 182 000 € (slovom 
jedenstoosemdesiatdva tisíc eur).  
 
Článok I odsek 1.3 sa ruší a nahrádza sa novým znením: 
1.3 
Finančný príspevok v čiastke 176 000 € (slovom jedenstosedemdesiatšesť tisíc eur) sa použije 
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu výdavkov, 
ktoré súvisia s údržbou a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky objektov 
Domu kultúry, MsKS NOVA,  areálov futbalových štadiónov, objektu bývalej ZŠ na 
Garbiarskej ulici,  a s vydávaním Seredských noviniek. 
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Finančný príspevok v čiastke 6 000 € (slovom šesťtisíc eur) sa použije na opravu sociálnych 
zariadení v Dome kultúry. 
 
V ostatnom zostáva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2017 
zo dňa 13.1.2017 nezmenená. 
 
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a stáva sa účinným 
nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle zmluvných strán. Povinnosť 
zverejniť dodatok vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení.  
 
Tento dodatok  bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po jednom vyhotovení.  
  
 
 
V Seredi  dňa  15.5.2017 
 
 
Ing. Martin Tomčányi                                                           Mgr. Ing. Daniela Vargová 
primátor mesta Sereď                                                    konateľka Správa majetku Sereď, s.r.o.      
 
 
 
 
 
 
 
..........................................                                                    ....................................... 
    za poskytovateľa                                                                    za poberateľa                          
 


