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Dodatok č. 1 

k Zmluve o spolupráci a propagácii 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

partner:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

zastúpený:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO:   4225997 

DIČ:   2023476565 

bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len ako „partner“) 

 

a 

 

organizátor: ZDRUŽENIE MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA, občianske 

združenie  

so sídlom:   Horná 20, 900 01 Modra 

zastúpený:  Ing. Peter Fülöp, PhD, predseda 

IČO:    31769489 

DIČ:    2022988706 

bankové spojenie:  ČSOB a. s. Pezinok 

číslo účtu:   SK89 7500 0000 0040 0785 8024  

zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR číslo:  

VVS/1-900/90-11366-3 

(ďalej len ako „organizátor“), (ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a propagácii zo dňa 04.05.2017 

účinnej dňom 05.05.2017 (ďalej len „Zmluva“) z dôvodu zmeny termínu konania podujatia „Deň vo 

vinohradoch 2017“ v nasledovnom znení: 

 

čl. I 

 

1. V čl. II Predmet zmluvy ods. 1 bod 4 tejto zmluvy  znie: 

„ 4. Deň vo vinohradoch 2017   / 9.9.2017 (11:00 – 19:00 hod.)“ 

 

čl. II. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci a propagácii zo dňa 04.05.2017 ostávajú v platnosti. 
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2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží dva rovnopisy. 

3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytovanie služieb nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali. 

 

V Modre, dňa 24.8.2017                 V Bratislave, dňa 6.9.2017

       

 

 

       ___________________      ____________________ 

 za organizátora                  za partnera  

        Ing. Peter Fülöp, PhD.         RNDr. Martin Zaťovič 

            predseda ZMVC                      predseda krajskej organizácie  


