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DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PODPORY 

uzavretej v zmysle § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
 

 
Zmluvné strany : 
 
1.1. Spoločnosť RETKINS, s.r.o.,  
 
obchodné meno:  RETKINS s.r.o.  
sídlo:  Krížna 47, 811 07 Bratislava 
IČO:  47 530 464 
DIČ: 2023942426 
IČ DPH: SK2023942426 
bankové spojenie:    
účet IBAN:  
zápis v registri:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro.,  
 vložka číslo: 94581/B 
v zastúpení :           Veronika Klúčiková, konateľ spoločnosti 
      JUDr. Dušan Repák, konateľ spoločnosti 
 

   (ďalej iba ako „RETKINS“) 
 
1.2. Mestská časť Bratislava - Rača 
 
Názov:    Mestská časť Bratislava - Rača 
miestny úrad :   Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
IČO :    00 304 557 
DIČ :    2020879212 
bankové spojenie :    
účet IBAN:   
v zastúpení :   Mgr. Peter Pilinský, starosta 

 
   (ďalej iba ako „m.č. BA - Rača“) 

 
Článok I. 

Predmet dodatku 
  
1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2015 Zmluvu o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“).   

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení tak, že v článku II. bod 1 sa slová „do 30.03.2016“ 
nahrádzajú slovami „do 30.06.2016“.  

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle m.č. BA - Rača 
v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2.2.  Týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu. 
2.3.  Tento dodatok je vyhotovený v  troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých m.č. BA - Rača 

dostane 2 vyhotovenia a RETKINS dostane 1 vyhotovenie. 
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2.4.  Tento dodatok uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v 
budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom vyjadriť, dodatok si prečítali, 
jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 
 
       
V Bratislave, dňa  30.3.2016                                            V Bratislave, dňa 30.03.2016 
 
 
 
RETKINS s.r.o.:      Mestská časť Bratislava - Rača: 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
Veronika Klú čiková, v.r.                                                 Mgr. Peter Pilinský, v.r. 
konateľ spoločnosti      starosta 

 
 

 
 

................................... 
JUDr. Dušan Repák, v.r.                                                                         
konateľ spoločnosti  


