Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci
tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 04.09.2019 podľa ust. § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Organizátor:

SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o. Sídlo: Björnsonova 16, 811 05 Bratislava IČO: 36 844 748 DIČ:
2022471308 IČ DPH: SK2022471308 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN:
SK33 0200 2376 0923 7609 4059 V zastúpení: Mgr. Jana Garvoldtová, konateľ Spoločnosť zapísaná
v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 48302/B

(ďalej ako „Organizátor“)
a
Partner:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99
Bratislava, IČO: 00 603 481, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. číslo účtu:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413, zastúpené: Mgr. Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora na
základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „hlavné mesto“)
(hlavné mesto a Organizátor spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula:
A.

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o
živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Organizátorom súťaže SLOVAK PRESS PHOTO
je spoločnosť SLOVAK PRESS PHOTO s.r.o..

B.

Hlavné mesto SR Bratislava je partnerom Organizátora v rámci organizácie súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

C.

Zmluvné strany uzavreli dňa 04.09.2019 Zmluvu o spolupráci (ďalej ako „Zmluva“), účelom ktorej je spolupráca
zmluvných strán pri organizácii súťaže a následnej výstavy SLOVAK PRESS PHOTO.

D.

Hlavné mesto sa v Zmluve zaviazalo po dobu 4 rokov (2019 – 2022) 1x ročne poskytnúť finančné prostriedky vo
výške 2.000 EUR s DPH na účet Organizátora

E.

V záujme zintenzívnenia spolupráce a zatraktívnenia súťaže, ako aj oslovenia čo najväčšieho množstva
kvalitných uchádzačov, sa hlavné mesto sa rozhodlo vložiť do súťaže viac finančných prostriedkov.

Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa obsah Zmluvy mení takto:

Čl. 1
Predmet dodatku
1.

Pôvodné znenie III. Zmluvná cena a platobné podmienky Zmluvy sa mení a znie:
„1.Objednávateľ je povinný po dobu 2 rokov (2019 – 2020) 1x ročne poskytnúť finančné prostriedky vo výške
2.000 EUR s DPH na účet Organizátora, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy a po dobu 2 rokov (2021 – 2022)

1

1x ročne poskytnúť finančné prostriedky vo výške 5 000,- EUR s DPH na účet Organizátora, ktorý je uvedený v
záhlaví tejto zmluvy.“
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.

2.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto dostane dve (2) vyhotovenia
a organizátor dve (2) vyhotovenia.

3.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov.

4.

Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne,
zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa _______________

V Bratislave dňa _______________

______________________________
Hlavné mesto SR Bratislava
Mgr. Jakub Kmeť
riaditeľ kancelárie primátora

______________________________
SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o.
Mgr. Jana Garvoldtová
konateľka
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