
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 19.07.2017 
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v 

platnom znení 

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

Prispievateľ: 

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

So sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Zastúpená: RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO: 42259967 

DIČ: 2023476565 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

(ďalej ako „prispievateľ" alebo „BRT") 

 

a  

 

Príjemca:  

Zemegula s. r. o.  

So sídlom: Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 

Zastúpený: Daniel Čečetka, konateľ 

IČO: 35865393 

DIČ: 2021745088 

IČ DPH: SK2021745088 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

IBAN: 621111 000 000 13111 77000 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29611/B 

(ďalej ako „príjemca“) 

 

 

uzatvárajú na základe žiadosti príjemcu o predĺženie lehoty realizácie projektu „Adrenalínová 

Bratislava“ zo dňa 05.09.2017 tento dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie: 

 

čl. II. 

Predmet dodatku 

 

1. Čl. IV Miesto a čas trvania realizácie: 

 

„Príjemca projekt realizuje na území vyhliadkovej veže UFO watch.taste.groove, v termíne od 

08/2017  do 31.10.2017.“ 

 

 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/170/170165/2017-211-kppdf..pdf#page=1
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/170/170165/2017-211-kppdf..pdf#page=1


 

 

 

článok III. 

 

1. Ostatné náležitosti Zmluvy o poskytnutí dotácie  zo dňa 19.07.2017 ostávajú nezmenené.  

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana 

dostane po jednom rovnopise.  

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 

47a Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 

Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez 

výhrad podpisujú. 

 

 

V Bratislave 28.9.2017               V Bratislave 28.9.2017 

 

 

 

 

 ........................................... ................................................. 

 RNDr. Martin Zaťovič Daniel Čečetka 

predseda krajskej organizácie konateľ 


