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Dodatok č. 1 
k Zmluve  č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 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, 917 01 Trnava 
V zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič, predseda  
IČO: 37 836 901 
Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
      
  a 
 
Prijímateľom:   Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke 

Társulás 
Sídlo: 925 03 Horné Saliby 986 
V zastúpení: Adrián Horváth 
IČO: 42163331 
Číslo účtu: SK22 5200 0000 0000 1691 9564 
 (ďalej len „prijímateľ“) 

 
Čl. I. 

Predmet dodatku 
 

1. Dňa 16.05.2022 uzatvorli zmluvné strany zmluvu č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 o 
poskytnutí účelovej dotácie podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
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 (ďalej len „zmluva“). 
 

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

3. V záhlaví zmluvy sa mení číslo bankového účtu prijímateľa nasledovne 
 
„Číslo účtu: SK91 7500 0000 0040 3011 2116“. 
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          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. Zmluvné strany prehlasujú, 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.  

 
 

 
 
 


