
Dodatok č. 1 k zmluve č. 033/16/07/dotácie 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec 

Poskytovateľ: 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
OTP Banka Senec 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

Prijímateľ: 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO/RČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len „prijímateľ“) 

CSEMADOK ZO Senec 
Žarnovova 5, 903 01 Senec, poštová adresa. Slnečná 20, Senec 
Júlia Erdélyi 
00177717037 
OTP 
SK59 5200 0000 0000 0817 3766 

V súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta 
Senec č. 033/16/07/dotácie, v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 15 VZN mesta Senec č. 1/2012, 
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Senec ako aj 
v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 108/2016 zo dňa 27.10.2016 sa táto mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2 Účel použitia dotácie Predmet 
a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 

a účel nájmu sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa 

„1. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy za účelom na -
kultúrno-vzdelávací program pre občanov mesta Senec na: 
XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho: propagačný materiál 250€, honoráre pre 

účinkujúcich jedincov a súborov, divadiel 1 200€, občerstvenie účinkujúcich, hostí 350€, 
spolu: 1 800€. 

Študijný zájazd do Maďarska –autobus 300€, 
Rozšírenie techniky -db Technologies Arena SW18 pasívny subwoofer a reproduktoru 
Yamaha s 115 w, spolu:900€ 
Divadelné predstavenie - honorár pre divadlá –1 700€ 
15. Marec – autobus – 130€ 
Dom tanca a tvorivosti -10x –honorár pre učiteľa 300€, prenájom / rok 350€, materiál pre 

deti k učeniu sa remesiel 420€,honorár pre hudobníkov – 400€, spolu: 1 470€ 
Činnosť Detského a mládežníckeho klubu Kincskereső pri MO Csemadok 

a 



Deň maďarskej kultúry – literárne predstavenie Rege a tüzről és jácintról- honorár: 500€, 
Knižná nedeľa – dekoračný materiál 100€ 
Stretnutie so spisovateľmi – honoráre 500€, pozvánky 70€, občerstvenie 130€, spolu: 700€ 
Deň poézie – honoráre 300€, pozvánky, občerstvenie 100€ spolu: 400€ 
Slnečný festival – honoráre 200€ 
Študijný zájazd – autobus, vstupenky, občerstvenie - 500€ 
Klubová činnosť – honoráre súťaže, kvízy, programy literárneho javiska, na odmeny, 
honoráre a ceny – 1 000€ 
Kancelárske potreby, pozvánky, poštovné – 500€ 
Organizačné výdavky – organizácia besied- honoráre 200€ 
Divadelný tábor – honoráre 1 300€, občerstvenie 200€, spolu: 1 500€ 
Kto čo vie? – Literárna súťaž – darčeky, ocenenia 200€, občerstvenie 100€, spolu: 300€ 
Koncert autentického folklóru 
Cena koncertu autentického folklóru – 500€ 
Detský folklórny súbor 
Udržiavanie garderóby opravy a nové sukne – 700€ 

Hudobný sprievod na 2 vystúpeniach – 200€ 
Szél-járás, regionálny kultúrno-spoločenský časopis - tlačiarenské práce 1000€. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpísaní dodatku. 

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č.033/16/07/dotácie 
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 

exempláre. 

V Senci, dňa 9.11.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

za poskytovateľa 
Ing. Karol K v á l 

primátor 

za prijímateľa 
Júlia Erdélyi 
predseda ZO 
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