Číslo zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie MMB-ZOD-2021/12

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo AF2-63/2021
uzatvorená podľa ust. § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov) v súlade so zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a zák. č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Múzeum mesta Bratislavy
Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009 ako príspevková
organizácia Hl. mesta SR Bratislavy.
Sídlo:
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
Zamestnanci zodpovední vo
veciach realizácie zmluvy:
PhDr. Viera Majchrovičová,
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
00179744
DIČ:
2020801761
IČ DPH:
SK2020801761
Kontakty:
Zhotoviteľ :
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakty:

Mgr. art. Jana Krajčovičová

Preambula
1. Zmluvné strany dňa 14. 12. 2021 uzavreli Zmluvu o dielo č. AF2-63/2021 (MMB-ZOD2021/12).
2. Zmluvné strany v súlade so znením bodu 4, Článku VI. sa dohodli na upravení zmluvy
Dodatkom č. 1 v nasledovnom znení:
Článok I.
Predmet dodatku
Predmet dodatku tvorí oprava administratívnej chyby – číslice v tvare - v bode 1 Článku I.
a v Prílohe č. 1 Protokole o prevzatí diela a odovzdaní dokumentácie (vzor) zmluvy,
uvedeného identifikačného čísla knižničného dokumentu R-00027 Panna Mária s dieťaťom –
Kráľovná. Správne identifikačné číslo knižničného dokumentu Panna Mária s dieťaťom
– Kráľovná je R-00029.
1

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. AF2-63/2021 zo dňa 14. 12.
2021.
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 30. 6. 2022.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú Dodatkom č. 1 nedotknuté.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ
dostane jeden.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
MMB.
V Bratislave, dňa

..........................................
Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením

V Bratislave, dňa:

...............................................
Mgr. art. Jana Krajčovičová
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