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Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska
uzatvorenej dňa 21.01.2010 medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Názov:
zastúpené:
so sídlom:
IČO:
DiČ:

Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej

Mesto Trenčín
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
00312037
2021079995
DEXIA banka Slovensko, a.s., regionálna pobočka Trenčín
0600536001/5600

len Zmluvná strana 1)

2. Obchodné meno:
zastúpené:
so sídlom:
IČO:

Bankové spojenie:
číslo účtu:

Registrácia MV SR:
(ďalej len Zmluvná strana 2)

Kultúrne centrum STRED, občianske združenie
Ing. Katarínou Pejkovou, predsedníčkou združenia
Ul. 28. Októbra 2/1168,911 01 Trenčín
42145864
Slovenská sporitel'ňa, a.s. pobočka Trenčín
0275519418/0900
VVS/1-900/90-34661 ( 13.11.2009)

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § č. 51 zákona č. 40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník) v
znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
tento dodatok č. 1.
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.01.2010 Zmluvu o zabezpečení výkonu a činnosti
Kultúrneho centra Stred, ktorej účelom je zabezpečenie výkonu funkcií mesta Trenčín v
oblasti kultúry a sociálnej politiky kultúrnym centrom Stred.
Vzhl'adom na nepriaznivú finančnú situáciu zmluvnej strany 1 sa zmluvné strany dohodli na
finančnom plnení v čiastke 4000 eur za výkon činnosti kultúrneho strediska v prvom
štvrťroku 2011 (mesiace január, február, marec), v ďalších mesiacoch roku 2011 vykoná
zmluvná strana 2 činnosti podľa tejto zmluvy bezodplatne.

I.
Predmet dodatku
Článok I. , bod 2 sa ruší bez nahradenia.

Do zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho strediska sa dopíňa príloha Č. 1
Objednávka činnosti na rok 2011 k Dodatku Č. 1 (príloha Č. 2 k Zmluve o zabezpečení výkonu
činnosti kultúrneho strediska).

Článok II, bod 2 sa mení nasledovne:

2. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje zaplatiť za vykonané činnosti v prvom štvrťroku 2011
zmluvnú odmenu vo výške 4000 € (slovom: štyritisíc eur) a to do 30 dní odo dňa podpísania
tohto dodatku na účet kultúrneho centra, v ďalších mesiacoch roku 2011 vykoná zmluvná
strana 2 činnosti podl'a tejto zmluvy bezodplatne.
Článok II, bod 3 sa dopíňa nasledovne:
V prípade, ak nebude v tomto termíne objednávka zaktualizovaná, neznamená to

automaticky, že platí objednávka z minulého roka.
Čl. IV
Záverečné

ustanovenia

1. 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.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých zmluvná strana 1 obdrží tri
vyhotovenia a zmluvná strana 2 dve vyhotovenia .
V Trenčíne,

dňa ... .4 :.~~. : . ~.~~ ...

podpis anonymizovaný

................................ ( ..................... .
Mgr. Richard

Rybníček

primátor mesta

Trenčín

V Trenčíne,

dňa ..!P:. / 1..(!P/1. ..

pod pis ano ry mL~ovallÝ

········'······d ······················/. ······
Ing. Katarína Pejková
predsedníčka

združenia

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 príloha Č. 2 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti kultúrneho
strediska)

Objednávka

činnosti

na rok 2011- Ke Stred

Počet

Označenie

Názov

A

Kultúrne a športové podujatia
(kultúrne programy, koncerty,
divadelné predstavenia .... )
Prednášky, besedy, výstavy
TS Goonies
DFS Radosť
TK Auradance
Akadémia III. Veku
(programy a činnosť)
Klubová činnosť
(Klub filatelistov, dôchodcov,
Jednota dôchodcov, Združenie
kresťanských seniorov, Artmama)
Rokovania VMC, schôdze občanov
Cinnosť Mateského centra Srdiečko

B
C

D

G,F

I

Celkom

hodín x
suma
100 x 26,60 €

Celková suma

400 x 13,30 €
350 x 6,60 €
250 x 6,60 €
100 x 6,60 €
50 x 6,60 €

5320€
2310 €
1 650 €
660€
330 €

850 x 3,35 €

2847,5 €

10 x 3,35 €
100 x 3,35 €

33,5 €
335 €

l 750 hodín

16 146 €

2660€

VYSVETLIVKY:
A - spoločenské podujatia pre deti, mládež, dospelých a seniorov:
Kultúrne programy, koncerty, divadelné predstavenia, životné jubileá, tématické tvorivé
dielne pre všetky vekové kategórie (zdobenie medovníkov, výroba vianočných svietnikov,
výroba adventných vencov, zdobenie kraslíc, vyrezávanie tekvíc, karneval, hallowen-ska
párty, detské narodeninové párty, tanečné semináre, detský krúžok orientálnych tancov,
detský aerobik, tábor pre deti počas prázdninového obdobia, detský a mládežnícky klub
keramikárov .... ) Na športových podujatiach spolupráca s MŠ a ZŠ v danej lokalite.
B - prednášky z oblasti zdravého životného štýlu, právne prednášky a poradenstvo pre širokú
verejnosť, tématické výstavy - veľkonočná, vianočná ... a vytvoriť otvorený výstavný priestor
pre začínajúcich umelcov, kluby pôsobiace v centre, žiakov ZŠ a MŠ.
C-

rozšíriť možnosť

umožniť

D-

trávenia voľného
viacerým subjektom nácviky

ponechať

G,F -

vyjsť

podporovať

času

v mimoškolských aktivitách pre deti a mládež -

výborne rozbehnutú činnosť Akadémie IlI.veku

v ústrety všetkým klubom, ktoré doteraz pôsobili v centre a aktívne naďalej
ich činnosť, v prípade možností dať priestor aj iným klubom, ktoré prejavia

záujem o činnosť

I - podľa požiadaviek poslancov VMČ stred
Činnosť MC Srdiečko - na zabezpečenie chodu materského centra, otváranie strediska,
upratovanie spoločných priestorov. Materské centrum má v priestoroch KC Stred otvorenú
svoju pobočku od októbra 2010.

