
Dodatok č. 1  
k Zmluve o poskytnutí grantu zo dňa 7. 10. 2019 

uzatvorenej podľa ustanovení § 628 a nasled. zák. č. 40/1964 Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  

uzavretá medzi zmluvnými stranami : 

Poskytovateľ grantu :   
ČSOB nadácia 
So sídlom: Žižkova 11, 811 02  Bratislava 
IČO: 42 182 743  
DIČ: 2023299201 
Zapísaná v registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra SR, dňa 6. 12. 2010 pod číslom 
203/Na-2002/981 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 1627 1049 
Zastúpená:  Mgr. Bea Kolodziejskou, správkyňou nadácie 
 
(ďalej len „Nadácia”) 
 
a  
 
Príjemca grantu: 
Názov organizácie: Mesto Trebišov 
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 862/204  
Telefón:   0905 263 885 
E-mail:  zelko@trebisov.sk 
IČO:   00331996 
Zastúpená:  PhDr. Marek Čižmár 
Osoba zodpovedná za grant: PaedDr. Jana Zelko, PhD. 
Názov projektu: Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri športovej hale  
Číslo účtu organizácie: SK3902000000000019325622 
 
 
(ďalej len „Príjemca”) 

(Nadácia a Príjemca spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet Dodatku č. 1 

Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva o poskytnutí grantu zo dňa 7. 10. 2019 (ďalej len „zmluva“) 
mení a dopĺňa takto:  

1. V článku II. Trvanie zmluvy a čerpanie grantu v bode 1 sa termín „do 15. 12. 2019“ 
nahrádza termínom „do 30. 12. 2019“.  

2. V článku IV. Predloženie záverečnej správy v bode 2 sa termín „do 15. 12. 2019“ 
nahrádza termínom „do 30. 12. 2019“.  
 



II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku  na webovom sídle 
Príjemcu www.tisovec.com 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Nadácia a Príjemca 
dostanú po dvoch vyhotovení. 

4. Na dôkaz toho, že zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a bez 
výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že 
ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
vlastnoručne podpisujú.  

 

V Bratislave, dňa 15.11.2019     V Trebišove, dňa 14.11.2019 

 

 

 

.................................       ..................................... 

Mgr. Bea Kolodziejska      PhDr. Marek Čižmár 
správkyňa ČSOB nadácie     primátor mesta Trebišov  

 

  

 


