
Dodatok č. 1 

 

k Zmluve  č. 3/017/5028  

o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I. 

 

uzavretej v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 11 ods. 7, 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Okresný úrad Košice, odbor školstva 

 

Zastúpený:   Ing. Jozef Javorka, CSc., vedúci odboru školstva 

Sídlo:    Košice, Zádielska 1 

PSČ:    040 78 

IČO:    00151866 

DIČ:     2020571520 

Peňažný ústav:  Štátna pokladnica 

Číslo bankového účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 

( ďalej ako objednávateľ ) 

 

a 

 

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

 

Zastúpený:   PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka centra voľného času 

Sídlo:    Košice, Orgovánová 5 

PSČ:    040 11 

IČO:    35542781 

Peňažný ústav:  Prima banka, a.s. 

Číslo bankového účtu: SK76 5600 0000 0004 9561 1005 

  

( ďalej ako vykonávateľ )  

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 /ďalej len dodatok/ k Zmluve č. 

3/017/5028 uzatvorenej 26. 01. 2017 /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

 

v Čl. I v bode 2 zmluvy sa zvyšuje finančné krytie súťaže zo schválenej sumy 

850 €   na   896,86 €. 

 

 



Čl. II 

Spoločné, záverečné ustanovenia 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v 

platnosti. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.  

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády SR.   

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z ktorých objednávateľ dostane jedno 

vyhotovenie , vykonávateľ druhé a centrum podpory tretie vyhotovenie. 

 

3. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že jeho obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach, dňa ....................... 

 

 

Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

...................................................   pečiatka 

Ing. Jozef Javorka, CSc. 

vedúci odboru školstva 

 

 

 

Za vykonávateľa: 

 

 

 

 

 

 

...................................................   pečiatka 

PaedDr. Alena Mocná 

riaditeľka centra voľného času 

 

 


