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Dodatok Č. 1 k zmluve
o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
v súlade s § 13 a nasl. zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len "zmluva") uzavretej dňa 12.5.2014 číslo zmluvy EZOF 2014124203 (ďalej len "dodatok Č. 1")

Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpené:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava
OO151742
Ing. Petrom Kažimírom
Podpredsedom vlády a ministrom financií SR

(ďalej len "Veriteľ")

a
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie Č. 1
OO603481
JUDr. Ivom Nesrovnalom, LL.M.
Primátorom

(ďalej len "Dlžník")

uzatvárajú tento dodatok

Č.

1:

Článok 1

1.1 V Článku 2 znenie bodu 2.2 zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
,,2.2 Dlžník sa zaväzuje,
dvamiliónvoäťstotislc eur)

že poskytnuté finančné prostriedky (istinu) v sume 2 500 tis. eur (slovom:
vráti iednorazovo najneskôr v termíne do 31.12. 2018 v prospech účtu Veriteľa
Č.
Bežný účet na splácanie návratných finančných výpomoci vedeného v
Štátnej pokladnici v Bratislave.".
1.2 V Článku 2 znenie bodu 2.5 zmluvy sa na konci vety "Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci" doplňa text "alebo jej časf'.
Článok 2

2.1 Tento dodatok

Č.

2.2 Tento dodatok
dni zverejnenia.

Č.

1 sa uzatvára v súlade s článkom 4 bod 4.2 zmluvy a tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.
1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
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2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2.4 Dodatok

Č.

1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s ustanoveniami tohto dodatku
znením, na znak čoho tento dodatok Č. 1 slobodne a vážne podpisujú.

Č.

1 riadne oboznámili, súhlasia s ich
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JUDr.I'vo Nesrovnal, LL.M.
Primátor
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