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Dodatok č. 1 
k Zmluve  č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie 

uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 
 
Poskytovateľ:   Trnavský samosprávny kraj 
Sídlo: Starohájska 10, Trnava 
V zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič  
IČO: 37 836 901 
Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
      
  a 
 
Prijímateľom:   Barbarkovo, o.z. 
Sídlo: Pod Hájkom 2476/41, 909 01 Skalica 
V zastúpení: Ing. Lenka Gulová 
IČO: 54037573 
Číslo účtu: SK49 7500 0000 0040 2929 5162 
 (ďalej len „prijímateľ“) 

 
 

Čl. I. 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.4.2022 Zmluvu č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí 

účelovej dotácie (ďalej len ako „zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie 
účelovej dotácie prijímateľovi v zmysle čl. VIII Všeobecne záväzného nariadenia 
Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Trnavského samosprávneho kraja, Zásad participatívneho rozpočtu 
Trnavského samosprávneho kraja a Výzvy pre podávanie návrhov projektov 
participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja pre ročník 
2021/2022. 
 

2. Zmluvné strany sa v zmysle Čl. V. ods. 3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 1“). Predmetom dodatku č. 1 je 
zmena čísla bankového účtu. 
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3.  V záhlaví zmluvy sa mení číslo bankového účtu nasledovne: 
 

„Číslo účtu: SK41 7500 0000 0040 2953 9358“. 
 
 
 
          Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú 
nezmenené. 
 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 
3. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom poskytovateľ 

obdrží dve vyhotovenia a prijímateľ jedno vyhotovenie. 
 

4. Zmluvné strany prehlasujúc, že s dodatkom č. 1 sa dôkladne oboznámili, že mu 
rozumeli a potvrdzujú, že s ním súhlasia a že ho uzatvárajú dobrovoľne a bez 
nátlaku, čo deklarujú svojimi podpismi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 Trnava dňa  28.4.2022                                       Skalica dňa: 29.4.2022 
 
 
 
        v.r.       v.r. 
....................................                                        .............................................     
     Mgr. Jozef Viskupič                                                Ing. Lenka Gulová 
            predseda                                                                  štatutár 
    


