
DODATOKč.3 

k Zmluve o výkone činností 
uzatvorenej podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

zo dňa 21.01.2009 v znení jej neskorších dodatkov 

Zmluvná strana 1: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
Fax: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Zmluvná strana 2: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

medzi zmluvnými stranami: 

Mesto Trenčín 
Mierové nám. 2, Trenčín 
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta 
00312037 
2021079995 
032/6504111 
032/7432836 
DEXIA Banka, a.s. 
060053600115600 

Kultúrno - informačné centrum Trenčín,n.o. 
Mierové nám.č.2 
Mgr. Renáta Kaščáková - riaditel'ka,n.o. 
37923871 
2022751544 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0275171984/0900 

Preambula 

V novembri 2010 sa uskutočnili komunálne voľby ana základe jej výsledkov sa zmenil štatutárny 
zástupca Zmluvnej strany 1 - primátor mesta. Finančné prostriedky vyčlenené Mestom Trenčín pre 
Kle Trenčín, n.o. k dátumu podpisu tohto dodatku nie sú zrejmé, nakol'ko Rozpočet Mesta Trenčín na 
rok 2011 zatiaľ nebol schválený a mesto funguje v režime rozpočtového provizória. Na základe 
týchto skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.3 k Zmluve o výkone činností z dňa 
21.01.2009 (v ďalšom len zmluva), ktorým sa mení pôvodné znenie zmluvy ajej neskorších dodatkov 
nasledovne : 

I. 

V článku III. - Odmena sa ruší odsek 1-3 a nahrádza sa nasledovným znením: 

1. Zmluvné strany sa pre plnenie zmluvy v roku 2011 dohodli, že kompenzácia prevádzkových 
nákladov, ktoré Zmluvnej strane 2 vzniknú z dôvodu plnenia tejto zmluvy v mesiacoch február -
marec 2011, bude zabezpečená nasledovne : 

Platba za február 2011 
v termíne do 2.marca 2011 6.000 EUR 

(slovom: šesťtisíc Eur) 
Platba za marec 2011 
v termíne do 4.apríla 2011 6.000 EUR 

(slovom: šesťtisíc Eur) 



2. Termíny uvedené v ČUlI. odsek 1 sú termínmi, do ktorých musia byť uvedené sumy odpísané 
z účtu Zmluvnej strany 1 v prospech Zmluvnej strany 2 

3. Sumy uvedené v ČUlI odseku 1 budú poukázané bankovým prevodom na účet Kultúrno
informačného centra Trenčíne, n.o. č. 0275171984/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., 
pobočka Trenčín. 

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje použiť tieto sumy na nevyhnutné prevádzkové náklady, ako sú 
personálne náklady a náklady na zabezpečenie nevyhnutných služieb pre základné fungovanie Kle 
Trenčín,n .o. realizovaých v mesiacoch február - marec 2011. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1.0statné ustanovenia vyššie uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude dodatok zverejnený v súlade s § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

3. Tento dodatokje vyhotovený v štyroch origináloch, pričom dva sú pre Mesto Trenčín a dva pre 
Kultúrno-informačné centrum, n.o. 
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