Registračné číslo: 442/2013-2050-3030

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
na administráciu Múzea obchodu Bratislava na rok 2013
uzavretej dňa 15. októbra 2013 pod reg. č. 309/2013-2050-3030

medzi
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
a
Múzeom obchodu Bratislava

Čl. I
Zmluvné strany
Zadávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „ministerstvo“)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Tomáš Malatinský, minister
Štátna pokladnica
7000061569/8180
00686 832

a
Realizátor:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „MOB“)

Múzeum obchodu Bratislava
Linzbothova 16, 821 06 Bratislava
Marcel Juck, riaditeľ
Štátna pokladnica
0000007000487658/8180
00608 033

Ministerstvo a MOB uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na administráciu Múzea obchodu
Bratislava na rok 2013, uzatvorenej 15. októbra 2013 pod reg. číslom 309/2013-20503030 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 4. decembra 2013, reg. č. 409/2013-2050-3030 (ďalej
len „Zmluva“).

Čl. II
Zmeny zmluvy
(1) Zmluvné strany sa na základe článku IX. bod 3. Zmluvy dohodli na prijatí niektorých
zmien a doplnení Zmluvy, a to tak, ako to vyplýva z tohto článku II.
(2) Znenie prvej vety bodu (1) čl. III sa mení nasledovne:
„Rozpočtové prostriedky určené na bežný transfer na administráciu MOB na rok 2013,
schválené vo výške 40 027,67 Eur, sa interným rozpočtovým opatrením, oznámeným
listom č. 1942/2013-2100 zo dňa 16. decembra 2013, zvyšujú o sumu 30 000 Eur na
celkovú sumu 70 027,67 Eur.“

Čl. III
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, sa nemenia
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

(2) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami
ministerstva a MOB. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky. Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých ministerstvo si
ponechá štyri rovnopisy a MOB dva rovnopisy.
(4) Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, porozumeli
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení na jeho
uzatvorenie a na znak súhlasu s jeho obsahom tento schválili a podpísali.

Bratislava,

. decembra 2013

________________________________
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Tomáš Malatinský
minister hospodárstva
Slovenskej republiky

Bratislava,

. decembra 2013

_________________________________
Múzeum obchodu Bratislava

Marcel Juck
riaditeľ
Múzea obchodu Bratislava

