
Dodatok č. 1 

k Rámcovej zmluve č. AF3-12 / 2022 o poskytovaní tlačiarenských služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“)  

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:    Múzeum mesta Bratislavy 

Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková 

organizácia Hl. mesta SR Bratislavy. 

Sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením  

Zodpovedná zamestnankyňa vo 

veciach realizácie zmluvy:   Mgr. Vladimíra Gahérová  

Bankové spojenie:    

IBAN:      

IČO:     00179744 

DIČ:     2020801761 

Kontakty:     

 

(ďalej len „MMB“ alebo „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    BB PRINT, s.r.o.  

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 15372/B 

Sídlo:     Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Tibor Bodiš, konateľ 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

IČO:     35725681 

DIČ:     2020251959 

IČ DPH:     SK2020251959 

Kontakt:        

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1.   Dňa 26. 1. 2022 bola uzavretá zmluva č. AF3-12/2022 o poskytovaní tlačiarenských služieb a ďalších služieb 

súvisiacich s tlačou medzi objednávateľom MMB a dodávateľom BB PRINT (IČO: 35725681). Predmetom tejto 

zmluvy je záväzok dodávateľa opakovane poskytovať objednávateľovi tlačiarenské služby bližšie konkretizované 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, určené čo do druhu a rozsahu podľa jednotlivých objednávok objednávateľa, a 

záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby. 

2.  Za účelom zmeny dohodnutých zmluvných podmienok sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 

1 (ďalej len „dodatok“).  



 

II. Predmet dodatku 

1.  Čl. III. zmluvy „Cena za poskytnuté služby“ sa dopĺňa o bod 3.4, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli na 

akceptovaní inflačnej doložky, podľa ktorej sa cena služieb zvyšuje vždy o percentá vyjadrujúce výšku inflácie 

oficiálne zverejnenej Štatistickým úradom SR s účinnosťou od 1. 4. každého nasledujúceho roka“. Celková cena 

za poskytnuté služby nemôže presiahnuť finančný limit 5 500 € bez DPH. 

 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1.   Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok sa stáva jej súčasťou. 

2.   Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok podľa § 5a) z. č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné 

strany vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením dodatku v rozsahu platnej legislatívy. 

3.  Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na webovom portáli MMB. 

4.  Akýkoľvek spor alebo sporný nárok zo zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa obe zmluvné strany 

zaväzujú riešiť  prednostne vzájomnou dohodou. 

5.  Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, určito a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok niektorej zo zmluvných strán, dodatok si pozorne 

prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho dodatok ako prejav svojej vôle podpisujú. 

6. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis dostane dodávateľ, dva rovnopisy dostane 

objednávateľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                    Dodávateľ: 

 

V Bratislave, dňa 26. 2. 2022   V Bratislave, dňa 27. 2. 2022 

 

 

 

 

 

 

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

       Zuzana Palicová         Tibor Bodiš 

 poverená vedením MMB                                           konateľ BB PRINT, s.r.o. 


