Dodatok č. 1
k Zmluve MAGDG 1600227 zo dňa 27.07.2016
MAGDG 1600326
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
1. Poskytovateľ grantu:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

Akzent BigBoard, a. s.
Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
János Gaál, člen predstavenstva
Pavol Čery, na základe splnomocnenia zo dňa 08.09.2014
ING Banka, a.s.
SK 32 7300 0000 0090 0003 9985
44 540 957
2022735396
SK2022735396
v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 4670/B

(ďalej len "poskytovateľ")
a
2. Príjemca:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Československá obchodná banka, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
00 603 481
2020372596

(ďalej len "príjemca“)

( „poskytovateľ“ a „príjemca“ ďalej aj ako “zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2016 Zmluvu o poskytnutí grantu (ďalej len „zmluva“),
predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní grantu v hodnote
7000 EUR (slovom sedemtisíc Eur) na projekt „ Výsadba trvalkového záhona na Trnavskej ceste –
pozdĺž celého stredového pásu zelene – ďalej len „projekt“ , ktorý tvorí prílohu zmluvy – „Návrh
výsadby trvalkového záhona na Trnavskej ceste“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluvné strany na základe ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele
a záujmy, realizujúc obojstranne dohodnuté podmienky, sa v súlade s článkom 5 ods. 2 zmluvy
dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým sa mení bankové spojenie a číslo účtu
príjemcu.
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Článok 1
Predmet Dodatku
1. V záhlaví zmluvy sa mení bankové spojenie a číslo účtu (IBAN) príjemcu SK72 7500 0000
0000 2582 8023 na bankové spojenie a číslo účtu (IBAN) príjemcu v nasledovnom znení:
„Bankové spojenie: Československá obchodná banka
Číslo účtu (IBAN): SK72 7500 0000 0000 2582 7813“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle príjemcu, a to v súlade s
ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
príjemca dostane štyri (4) vyhotovenia a poskytovateľ dostane dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave dňa 10.10.2016

V Bratislave dňa 14.10.2016

Za príjemcu:

Za poskytovateľa:

…..........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

…..........................................................
János Gaál –
člen predstavenstva, v. r.
Akzent BigBoard, a.s.

…..........................................................
Pavol Čery
na základe splnomocnenia zo dňa: 08.09.2014
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