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D o d a t o k č. 1
k Zmluve č. MAGDG 1300245 o poskytnutí dotácie
uzavretý podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka, a.s.
25829413/7500
603481
2020372596
(ďalej len “hlavné mesto”)
a

2.
Slavica, o.z.
Sídlo:
Botanická 1, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Miloš Zverina
Bankové spojenie:
Prima Banka
Číslo účtu:
0815027001/5600
IČO:
42122775
DIČ:
(ďalej len “príjemca”)

Článok I
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je zmena bankového spojenia a čísla účtu príjemcu dotácie a týmto sa
mení:
1. Znenie bodu 2 (príjemca dotácie) v tomto znení:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Slavica, o.z.
Botanická 1, 949 01 Nitra
Miloš Zverina
Prima Banka
0815027001/5600
42122775
(ďalej len “príjemca”)
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2. Článok II Spôsob poskytnutia dotácie bod /1/ sa nahrádza týmto znením:
/1/ Hlavné mesto poskytne príjemcovi dotáciu jednorázovo do 14 dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy na účet príjemcu v banke: Prima Banka, kód banky: 5600, číslo účtu: 0815027001.
Článok II
Záverečné ustanovenia
/1/ Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmena je možná len písomnou formou po
dohode oboch zmluvných strán.
/2/ Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné
a účinné.
/3/ Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých si hlavné mesto
ponechá dve (2) vyhotovenia a príjemca dve (2) vyhotovenia.
/4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
/5/ Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po
dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prílohy: Oznámenie o zmene účtu

V Bratislave dňa: 09.12.2013

V Bratislave dňa: 12.12.2013

Za hlavné mesto :

Za prijímateľa :

_______________________________________

________________________________________

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

Miloš Zverina, v.r.
Slavica, o.z.

Dodatok zverejnený dňa:

