Príloha č. 3

DODATOK č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/003/2016
uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1. Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Banka:
SWIFT:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
CEKOSKBX
SK3775000000000025829413

(ďalej len „hlavné mesto“)
a

KRESŤANIA V MESTE
občianske združenie
Východná 7B, 831 06 Bratislava
Mgr. Sabina Bocková, štatutárny zástupca
Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky dňa 27.3.1996 pod č.VVS/1-900/90-11484
31749259
IČO:
DIČ:
2021442918
Banka:
Tatra banka, a. s.
SWIFT:
TATRSKBX
IBAN:
SK9411000000002667250007
(ďalej len „občianske združenie“)
(„hlavné mesto“ a „občianske združenie“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

2. Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v:

Článok 1
Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného
príspevku č. OSV/003/2016 zo dňa 09. 05. 2016 (ďalej len „Zmluva“), ktorého predmetom je
zmena zmluvného rozpočtu projektu tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Článok 2
Príloha č. 2 Zmluvy v súlade s Článkom I odsek 2 a Článkom VI odsek 2 Zmluvy sa
nahrádza novou Prílohou č. 2 Zmluvy, ktorá je súčasťou tohto Dodatku.
Článok 3
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 hlavného mesta, 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu,
pričom občianske združenie dostane dve (2) vyhotovenia a hlavné mesto dostane štyri
(4) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že 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.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Zmena rozpočtu bežných výdavkov

V Bratislave dňa

03.11.2016

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

v. r.

.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

V Bratislave dňa 03.11.2016
Za občianske združenie KRESŤANIA V MESTE

v. r.

............................................................
Mgr. Sabina Bocková
štatutárny zástupca
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