Príloha č. 3

DODATOK č. 1
k Zmluve o spolupráci
na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave
uzavretej zmluvnými stranami dňa 18. 11. 2010

Zmluvné strany:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. primátor
IČO:
603 481
(ďalej len „hlavné mesto“)
a
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o.
nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave
pod č. VVS-673/54/2002-NO
Sídlo:
Palackého č. 1, 810 00 Bratislava
Zastúpená:
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. rektor neziskovej organizácie
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
IČO:
31821979
(ďalej len „Vysoká škola sv. Alžbety“)

Článok I
Zmluvné strany sa v súlade s článkom V ods. 2 Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie
činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave uzavretej dňa 18. 11. 2010
(ďalej len „Zmluva“) dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy do 31. 12. 2018.

Článok II
1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá
zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné
strany si dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú
proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

3.10.2014

V Bratislave dňa:

Za hlavné mesto SR Bratislavu

9.10.2014

Za Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n. o.

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

...............................................................
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., v. r.
rektor vysokej školy
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