č .j.: 698/2016/OK
Dodatok č. 7
ku Zmluve o spolupráci č . j.: 747/09/OKaŠ
uzatvorenej d ňa 27.04.2009 (ďalej len ,,dodatok č . 7 v príslušnom gramatickom tvare)

Zrnluvné strany
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpené Jozefom Dvončom, primátorom mesta Nitry
bankové spojenie: Slovenská sporitel ňa, a.s.
IBAN SK04 0900 0000 0050 2800 1 139
IČO: 308 307
iČ DPH: SK 2021 102853
Divadlo Andrea Bagara v Nitre
sídlo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
zastúpené Jánom Greššom, riaditelom
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN SK02 8180 0000 0070 0031 0692
IČO: 164 895
DIČ : 202 124 6623
IČ DPH: SK2021246623
(dalej len ,,DAB)
uzatvárajú tento dodatok č. 7 ku Zmluve o spolupráci č.j.:747/091OKaŠ (dalej aj ako
,,zmluva v pnslušnom gramatickoni tvare) v nasledovnom znení:
Predmet Dodatku č. 7
Predmetom tohto dodatku č . 7 je zmena znenia Zmluvy o spolupráci č .j.: 747/09/OKaŠ
a poskytnutie financií DAB za ú čelom podpory jeho činnosti v zmysle nasledovných
dojednaní.
Poskytnutie financií
1. V nadväznosti na znenie článkov 111. bod 2 písmeno a) a článku Iv. Zmluvy
o spolupráci č .j.: 747/09/ OKaŠ, uzatvorenej d ňa 27.04.2009, Mesto Nitra poskytne
DAB finančnú spoluúčast na podporu a rozvoj divadelnej tvorby a kultúry vo výške
2000,- EUR (slovom: dvetisíc eur).

2. Finančná spoluúčast bude poskytnutá bezhotovostne na bankový ú čet DAB uvedený
v č lánku 1 tohto dodatku č . 7 v lehote 1 5 dní odo dňa nadobudnutia ú činnosti tohto
dodatku č . 7.
Záverečné ustanovenia
1. Výdavok na kultúrne podujatia schválilo uznesením č . 438/201 5-MZ Mestské
zastupitelstvo v Nitre na rok 2016 v časti odboru kultúry, z finančnej klasifikácie
08.2.0. Kultúrne podujatia, z ekonomickej klasifikácie 637002.
2. Tento dodatok č . 7 je uzatvorený a nadobúda platnost d ňom jeho podpisu oboma
zmluvnými stranami.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Dodatok č . 7 tvorí neoddelitelnú sú časť zmluvy.
5. Dodatok č . 7 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Mesto Nitra obdrží tri
vyhotovenia a DAB zvyšné dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany po pre čítaní tohto dodatku č . 7 vyhlasujú, že vyjadruje ich skuto čnú,
vážnu a slobodnú v1u a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoru čne podpisujú.

V Nitre, dňa

riaditel DAB v Ni re

VNitre, dňa

