Dodatok č. 1 MAGDG2000334
k Zmluve o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000012
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s
právnym poriadkom Slovenskej republiky
dňa 25.05.2020
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603
481, zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK
37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Mestská časť Bratislava – Dúbravka, so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00 603 406, zastúpená: RNDr.
Martin Zaťovič, starosta mestskej časti, bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK31 0200 0000
0000 1012 8032
(ďalej len „príjemca“)
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany”)
v nasledovnom znení:

1. PREAMBULA
1. Dňa 25.05.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „Zmluva"), predmetom ktorej je
poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na spolufinancovanie úhrady nákladov na revitalizáciu verejného
priestoru: „Revitalizácia verejného priestoru Hanulova ulica“, ako združená investícia peňažných prostriedkov
príjemcovi v súlade so schváleným rozpočtom poskytovateľa na rok 2020 .
2. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi opatreniami
došlo k spomaleniu procesov, ktoré spôsobili aj časové omeškanie projektu „Revitalizácia verejného priestoru
Hanulova ulica“.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s
článkom 6 bod 6.2. Zmluvy.
4. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

2.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy možno použiť do 15.06.2021.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením
nasledovne:
„vyúčtovať poskytnutú dotáciu podľa podmienok uvedených v Zmluve najneskôr do 30.06.2021, o vyúčtovaní zašle
príjemca poskytovateľovi avízo,“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3 bod 3.1. písmeno e) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením
nasledovne:
„vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 30.06.
2021. Za deň vrátenia finančných prostriedkov sa považuje deň ich pripísania na účet poskytovateľa.“

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle poskytovateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku - dve vyhotovenia pre poskytovateľa a dva
vyhotovenia pre príjemcu.
3. Dodatok uzatvorili zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

V Bratislave dňa: 3.12.2020

V Bratislave dňa: 3.12.2020

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.

RNDr. Martin Zaťovič, v.r.

primátor

starosta mestskej časti

