Príloha C
DODATOK č. 1
k Zmluve č. OSV/012/2019 uzavretej § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu hlavného mesta a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
SWIFT:
Banka:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00603481
2020372596
SK3775000000000025829413
CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a. s.

(ďalej len „hlavné mesto“)
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
občianske združenie
Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
Mgr. Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka
Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR pod
spisovým číslom VVS/1-900/90-40538
IČO:
42267111
DIČ:
2023771607
IBAN:
SK37 0900 0000 0051 4677 0449
SWIFT:
GIBASKBX
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
(ďalej len „príjemca“)
(„hlavné mesto“ a „príjemca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku ku zmluve č. OSV/012/2019.
Na základe identifikovaných potrieb príjemcu v súvislosti so stanovenými podmienkami
uvedenými v zmluvnom rozpočte, zmluvné strany týmto Dodatkom pristupujú k zmene
zmluvných podmienok.

Článok 1
Predmet dodatku
1.

Znenie článku 2 odsek 1 sa nahrádza novým znením:
„ Dotácia je účelovo viazaná. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel
uvedený v článku 1 odsek 1 tejto zmluvy. Súčasťou zmluvy je zmluvný rozpočet, ktorý je
neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy, pričom celková výška poskytnutej dotácie
nemôže byť prekročená. “
Článok 2
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti.

2.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta,
a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 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 (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

3.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
príjemca dostane jedno (1) vyhotovenie a hlavné mesto dostane (3) vyhotovenia.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, časového
tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.
V Bratislave dňa 20.12.2019

V Bratislave dňa 20.12.2019

Za hlavné mesto:

Za príjemcu:

v. r.

.......................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v. r.

......................................................
Mgr. Gabriela Podmaková
štatutárny zástupca

