
Dodatok č. 1 OKU/1511/2021 

k Zmluve o spolupráci č. OKU/0908/2021 

 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení 

Účastník 1:    Mesto Nové Zámky  

Sídlo: Hlavné nám.10, 940 02 Nové Zámky 

IČO:   00309150 

DIČ:   2021060756 

Číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172  

Zast.  PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 

             (ďalej len „Mesto“ v príslušnom gramatickom tvare)   

 

 

Účastník 2:  NOVOVITAL – príspevková organizácia mesta Nové Zámky  

       Sídlo: Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky           

     IČO: 34014721    

     DIČ: 2020143191                  

       Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky          

       Číslo účtu: SK85 0200 0000 0000 2453 1172 

Príspevková organizácia zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Po, vložka číslo: 10058/N 

       Konajúca prostredníctvom.: Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ                  

   (ďalej len „Novovital“ v príslušnom gramatickom tvare)  

   

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14. 07. 2021 Zmluvu o spolupráci č. OKU/0908/2021 účelom, 

ktorej je dohodnutie podmienok spolupráce medzi Mestom a  Novovitalom  

pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach v platnom znení na území mesta Nové Zámky. Pre účely tejto zmluvy 

je Novovital usporiadateľom v zmysle tohto zákona.     

 

2. V zmysle Zmluvy č. OKU/0908/2021 čl. VIII bod 8.3 sa vyhotovuje tento Dodatok č. 1 

OKU/1511/2021. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 

a) Článok  III.  zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne: 

- Porciunkula, ktorá sa uskutoční dňa  30. – 31. 07. 2021, na Majzonovom námestí 

(trhy) a v Amfiteátri v Nových Zámkoch (kultúrny program) 

- Oberačkové slávnosti, ktoré sa v prípade priaznivých epidemických podmienok  uskutočnia 

dňa 1. – 2. 10. 2021, na Majzonovom námestí, prípadne aj v Amfiteátri v Nových Zámkoch  



 

- Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v prípade priaznivých epidemických podmienok  dňa        
13. – 24. 12. 2021, na Hlavnom námestí (trhy)  

 

- Silvester 2021, ktorý sa v prípade priaznivých epidemických podmienok  uskutoční dňa 31. 

12.  2021, na Hlavnom námestí 

 

b) Článok  V.  zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne 

Mesto čiastočne participuje na výdavkoch podujatí uvedených v tomto bode nižšie. Finančné 

prostriedky budú účelovo viazané na technické a programové zabezpečenie  nasledovných 

kultúrnych podujatí: 

 

- Porciunkula, ktorá sa uskutoční dňa  30. – 31. 07. 2021,  

 

- Oberačkové slávnosti, ktoré sa v prípade priaznivých epidemických podmienok  uskutočnia 

dňa 1. – 2. 10. 2021 

 

- Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v prípade priaznivých epidemických podmienok dňa   

        13. – 24. 12. 2021 

- Silvester 2021, ktorý sa v prípade priaznivých epidemických podmienok  uskutoční dňa 31. 

12.  2021 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom 

dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.  

 

4. Tento dodatok  je vyhotovený v troch rovnopisoch s právnou silou originálu, z ktorých  

Mesto obdrží dve vyhotovenia a Novovital jeden. Novovital podpisom tohto Dodatku 

vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi. 

  

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na webovej stránke Mesta Nové Zámky. 

 

 

 

v Nových Zámkoch  dňa ...................                              v Nových Zámkoch  dňa ..................... 

 

 

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

 Mesto Nové Zámky                     Novovital 

 PhDr. Mgr. art. Otokar Klein        Ing. Ľudovít Lebó 

 primátor mesta          riaditeľ 


