
Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec 

č. 021/13/07/dotácie 
uzavretej podľa 

§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 
ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 11 Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatku (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
č.ú.: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
OTP Banka Senec 
562441/5200 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

Príjemca: 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
č.ú.: 

(ďalej len „ príjemca“) 

Tenenet o.z. 
Lichnerova 41, 903 01 Senec 
PhDr. Elena Kopcová, PhD., štatutárny zástupca 
42 255 015 
Tatra banka a.s., Senec 
2920863326/1100 

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 3) zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta 
Senec č. 021/13/07/dotácie a v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 91/2013 zo dňa 05.09.2013 sa 
táto mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 Účel použitia dotácie sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným 
ustanovením: 

„ 1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy za účelom 
- nákupu farebnej laserovej tlačiarne s kopírkou a skenerom – 500,- € 
- nákupu stohovateľných skladacích stolov na písanie – 210,- € 
- nákupu bielej magnetickej tabule s príslušenstvom – 130,- €. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

a 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení. 



3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta 
Senec č. 021/13/07/dotácie. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 
exempláre. 

V Senci, dňa 09.09.2013 

„podpísané“ 

za poskytovateľa 
Ing. Karol K v á l 

primátor 

„podpísané“ 

za príjemcu 
PhDr. Elena Kopcová PhD. 

štatutárny zástupca 


