
\ DODATOK Č. 1 K Z M L U V E o spolupráci č. 328/2020 

ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia§ 51 zákona č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"OZ") na jednej strane: 

Obchodné meno (názov): 

IČO: 

DIČ: 

Registrácia: 

štatutárny zástupca: 

Zastúpený: 

Sídlo: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

(ďalej len "OZ Človečina") 

a na druhej strane: 

Obchodné meno (názov): 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Sídlo: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

(ďalej len "objednávateľ") 

ČLOVEČINA, občianske združenie 

36 090 247 

2021568626 

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu WSú 1-900/90-15844 zo dňa 9. 11. 1999 

Stanislav štepka, predseda Správnej rady 

Mgr. Ladislav Hubáček, člen Správnej rady 

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 

Slovenská sporitel'ňa, a. s. 

Mestský dom kultúry 

35 519 088 

2020630898 

Ing. Alfonz Kobielsky 

M.R. Štefánika 875/200, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU 

SLSP, a.s. 

SK340900000000~560749407 

za nasledovných podmienok 

Preambula 

Al OZ Človečina je dobrovoľným združením občanov, ktoré prostredníctvom verejných akcií, organizovaním kultúrnych 

stretnutí a podujatí zameraných na vzájomné prezentovanie kultúr a umeleckých aktivít, so zámerom humanizácie 

spoločnosti a človeka ako takého v minulosti a v novom tisícročí realizuje svoju činnosť v zmysle Stanov OZ. 

Pri realizácii týchto cieľov čerpá z potenciálu diváckeho zázemia RND, ktoré sa svojou tvorbou a účinkovaním stalo 

doslova divadlom národným. Približovaním pôvodnej slovenskej tvorby RND OZ Človečina dbá o zachovanie 

kultúrnych hodnôt. 

A1. 
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1.1. 

1.2. 

l. Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri usporiadaní divadelných predstavení RADOŠINSKÉHO 

NAIVNÉHO DIVADLA (ďalej len "RND"). 

Za účelom spolupráce pri realizácii divadelného predstavenia sa zmluvné strany dohodli na organizovaní podujatia -

umeleckých aktivít a to: 

Názov predstavenia: 
Miesto konania 
Termín 
čas 
Počet predstavení 

MUŽSKÉ ODDELENIE 
Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 
16. 9. 2020 (presunuté z pôvodného termínu 28. 3. 2020) 
19,00 hod. 
1 

Zmluvné strany sa týmto dohodli na tom, že zostávajú v platnosti všetky ostatné body, dohodnuté v pôvodnej 

zmluve. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane tak OZ Človečina ako 

aj objednávateľ jeden rovnopis. 

Tento dodatok bol spísaný na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných strán, 

ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom, vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa 6. 5. 2020 

CLÓVECINA občianske združenie 
Záhradnícka 95 

821 08 Bratislava 
tCO: 36 09J 247 
DIČ: 2021568626 
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