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DODATOK Č. 1 K Z M L U V E o spolupráci zo dňa 25.2.2020
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonnik, v zneni neskorších predpisov (ďalej len
„OZ") na jednej strane:

Obchodné meno (názov):

ČLOVEČINA, občianske združenie

IČO:

36 090 247

Registrácia:

Ministerstvo vnútra SR,

štatutárny zástupca:

Stanislav Štepka, predseda Správnej rady

Zastúpený:

Mgr. Ladislav

Sídlo:

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK 71 0900 0000 0001 7902 5514

(ďalej len

číslo

Hubáček, člen

spisu VVSú1-900/90-15844 zo dňa 9. 11, 1999

Správnej rady,

„oz Človečina")

a na druhej strane:

Obchodné meno (názov):

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM

IČO:

00 317 209

DIČ:

2021339276

štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

Sídlo:

Bratislavská 434 /9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:

SK03 5600 0000 0044 0503 3001

(ďalej

len „objednávate!'")

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku

č, 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 25.2.2020
takto:

Čl. I.

Všeobecné ustanovenie
Objednávateľ a OZ Človečina uzatvorili dňa 25.2.2020 Zmluvu o spolupráci č.37/2020 (506/2020),

predmetom ktorej je

organizovanie podujatia (umeleckých aktivít) a to:
Názov predstavenia:
Miesto konania
Termín
čas
Počet

predstavení

MUŽSKÉ ODDELENIE
Vel'ká sála DK Dubnica nad Váhom
6. 5. 2020
16,30 hod.
1

GDPR

Čl.II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na zmene termínu organizovaného podujatia a zmena

počtu

predstavení.
2. Pôvodný text bodu 1. Predmet zmluvy, ods. 1.2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„1.2.

Za

účelom

spolupráce pri realizácii divadelných predstavení sa zmluvné strany dohodli na organizovaní podujatí

- umeleckých aktivít a to:
Názov predstavenia:
Miesto konania
Termín

MUŽSKÉ ODDELENIE
sála DK Dubnica nad Váhom

Veľká

25. 10. 2020
16,30 (presunuté z pôvodného termínu 6. 5.2020)
1"

čas
Počet

predstavení

Čl.III.
ustanovenia

Záverečné

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci

č.

37/2020 (506/2020) zostávajú nezmenené a v platnosti.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
3.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania OZ Človečina a objednávateľa a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Dubnica nad Váhom v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý
nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 6. 5. 2020

V Dubnici nad Váhom

dňa

19.5.2020

GDPR
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OZ Človečina

Mgr. Ladislav
člen

Hubáček

Správnej rady

združenie
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava

!CO: 36 os.J 247
DtC: 2021568626

vedúci oddelenia kultúrY a knižnice
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