
                                                      Dodatok č. 1  
k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a  

Bratislavským samosprávnym krajom  
 

uzavretej medzi zmluvnými stranami: 
 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom- Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
zastúpené generálnym riaditeľom sekcie  ekonomiky MV SR Ing. Martin Fleischer 
IČO:001 51 866 
(ďalej len MV SR) 
                                                                    a 

Bratislavský samosprávny kraj so sídlom – Sabinovská  č. 16, 820 05 Bratislava, zastúpený 
predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jurajom Drobom,MBA,MA 
IČO: 360 636 06 
(ďalej len BSK) 
 
Predmet Dodatku č.1: 

 

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  Dňa víťazstva nad fašizmom  

9.mája  2019  ( vo štvrtok) na  Slavíne v Bratislave 

 

V súlade  s čl. 4 ods. 3  Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra 
SR a Bratislavským samosprávnym krajom sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: 

Garant podujatia:    Ministerstvo vnútra SR 

Vyčíslenie predbežných nákladov:  

výroba a tlač pozvánok                  35,- EUR  

ozvučenie                                     550,- EUR 

recitátor dohoda                         100,- EUR  

minerálky                                      30,- EUR  

prenájom stoličiek                      178,- EUR 

expedovanie pozvánok                 53,-EUR 

    

Spolu:                  946,- EUR (slovom:deväťstoštyridsaťšesť eur) 

 
 
 



Zmluvné strany sa v zmysle čl. 4 dohody o spolupráci zaviazali, že náklady na tlač 
pozvánok nesie v plnej miere garant – MV SR, ostatné náklady spojené s organizáciou 
a prípravou predmetnej aktivity budú refakturované (podľa čl. 4 ods. 2 dohody o spolupráci) 
zmluvnému partnerovi BSK v maximálnom úhrne do 500,- EUR. 

 
 

Dodatok  č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke BSK v zmysle      
§ 47a Občianskeho zákonníka.  
 
 

BSK ako orgán verejnej správy, v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov, „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad 
rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií, za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi, zverejňuje 
všetky informácie získané za verejné financie alebo týkajúce sa používania verejných financií 
alebo nakladania s majetkom BSK a štátu.  
 

 
Na základe tejto skutočnosti zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto  

dodatku, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, 
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, ...), na internetovej stránke BSK. Tento súhlas sa 
udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 
 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Juraj Droba,MBA,MA          Ing. Martin Fleischer 
predseda                                   generálny riaditeľ 
Bratislavský samosprávny kraj                     sekcia ekonomiky MV SR 
 

 


