Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 275/2ot5
(d'alej len ,,Dodatok") medzi:

Názov:
Právna
Miesto

Bratislavské kultúrne a informačnéstredisko, príspevková
organizácia

forma:
podnikania:

príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy

Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR

tČo:
DIČ:

3o7g 4544

2o2l7g5358

Bankové spojenie:

Slovenská sporitel'ňa, a' s'

Číslo

SKos o9oo oooo oo5o 28OO IO24: GIBASKBX

účtu:

Konajúci osobou:

Ing. Vladimír Grežo, riaditel'
(d'alej len,,BK!S")
a

Názov:
Právna forma:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Metropolitný orchester Bratislava
občianske združenie
Palisády

26,9tL 06 Bratislava, SR

3180 8930

2022055552
Sberbank Slovensko, a' s.

účtu:

sK87 31oo oooo oo4o 3o1o 3oo9,

Číslo

Konajúca osobou:

Mgr' Roman Pálka, predseda o.z.
(d'alej aj

ako,,Spoluorganizátor")

BKIS a Spoluorganizátor (d'alej jednotlivo ako ,,zm!uvná strana'' a spoločne ako ,,zmluvné
strany") uzatvárajú tento Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci č. 275/2015 zo dňa L4.72.2o75,
v nadváznosti na Dodatok č' 1 zo dňa 20.07.2oL7 a Dodatok č' 2 zo dňa 13.02.20L7, za účelom
úpravy bodu 1 v Článt<u I. Zmluvy'

.

1.

Predmet Dodatku
1' Zmluvné strany sa dohodli na predíženívzájomnej spolupráce pri organizovaní hudobného
podujatia, ktoré sa uskutočnív Mestskom divadle P. o. Hviezdoslava v Bratislave (d'alej ako
,,MDPOH") nasledovne:

o9.o4.2ot7 - Gejza Dusík / 1 konceft so začiatkom o 17:00

hod

Dirigent: Peter Uličný

Sólisti: Eva šeniglová, Ján Babjak

2L.o5.2oL7 - Lásky čas / 1 koncert so začiatkom o 17:00

hod

Dirigent: Dušan šteránet<

Sólisti: Claudia Jahn (D), Richard Tamáš

18.06.2017

- Hurá prázdniny! /

1 koncert so začiatkom o 17:00 hod

Dirigent: Farkas Pál (H)

Sólisti: Adriana Banásová, Juraj Nociar

r

72

Počas takto dohodnutej predíženej spolupráce zostávajú všetky ostatné ustanovenia Zmluvy č.

275/20t5 v platnosti a nemenia sa.

2.

Záverečné ustanovenia
2'1' Dodatok nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle g 47a
občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb' v zneni neskorších právnych predpisov.
2.2' v prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie Dodatku neplatné, zostávajú
ostatné ustanovenia Dodatku platné a účinné'Miesto neplatného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne závázných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného
vzťahu zmluvných strán' Zmluvné strany sa potom zavázujú upraviť svoj vzťah prijatím

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom

a

povahou najlepšie zodpovedá zámeru

neplatného ustanovenia'

2.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že si obsah Dodatku
prečítali,jeho obsahu porozumeli a že predstavuje ich slobodnú a vážnu vól'u.

2.4' Dodatok sa vyhotovuje

v

dvoch (2) originálnych vyhotoveniach,

z

ktoryÍch každá zo

zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie.
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Ing' Vladimír Grežo, štatutár
Bratislavské kultúrne a informačnéstredisko

V Bratis-rave

/.,r-/ /'l? 1

.

u7,/7,?aó'//
,1

Mgr' Ron7án Pálka,

}tatutár

Metropolitný orchester Bratislava

la4

