
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI  

A PROPAGÁCII ZO DŇA 14.05.2015 

uzatvorený 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 „partner“) 

a 

organizátor:  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 

so sídlom:  Panská 26, 811 01 Bratislava 

zastúpený:   prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. 

IČO:   00 16 70 88 

DIČ:   202 13 566 01 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu IBAN: SK23 8180 0000 007000006607 

 

(ďalej len „organizátor“) 

 

uzatvárajú nasledovný dodatok k zmluve o spolupráci a propagácii zo dňa 14.05.2015: 

čl. II. 

Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku je úprava znenia čl. II. písm. A) zmluvy, ktorý bude znieť 

nasledovne: 

A) pri spolupráci organizátora a partnera počas  podujatia „Štúr-žúr pri príležitosti 200. 

výročia narodenia Ľudovíta Štúra“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v Bratislave 

na Rudnayovom námestí alebo v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP v Bratislave 

v uvedenom termíne: 

21. mája 2015 



čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o spolupráci a propagácii zo dňa uzatvorená medzi partnerom a organizátorom 

dňa 14.05.2015 sa mení výlučne v rozsahu uvedenom v čl. II. tohto dodatku, v ostatnej časti 

zostáva zmluva nedotknutá. 

2. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorého každá 

zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

3. Dodatok k zmluve 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 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a vyhlasujú, že dodatok k zmluve bol uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak 

súhlasu ho bez výhrad podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave dňa, 20.5.2015     V Bratislave dňa, 20.5.2015 

 

 

 

____________________     ____________________ 

za partnera       za organizátora 

RNDr. Martin Zaťovič     prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. 

predseda krajskej organizácie CR    Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 


