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Číslo zmluvy pre interné potreby  

oddelenia dokumentácie: MMB-LZ-2021/35 

 

Dodatok č. 1 

 k Zmluve o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov 

č. AF3-155/2021  

 

v zmysle Zák. č. 185/2015 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (Autorský zákon) 

 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:                                      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 

V zastúpení:    Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Anna Pospíšilová 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

IBAN:      

IČO:     00179744 

DIČ:     2020801761 

Kontakty:     

(ďalej len „poskytovateľ” alebo „zmluvná strana“) 

 

Nadobúdateľ:   Galéria mesta Bratislavy    

Sídlo:                                                Františkánske nám. 11, 815 35  Bratislava   

Štatutárny zástupca:                         Mgr. Katarína Trnovská, riaditeľka     

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:          Mgr. Jana  Luková 

Bankové spojenie:              . 

IBAN:                  

IČO:     00179752                       

DIČ:               202 080 1772  

Kontakty:                                            

 (ďalej len „nadobúdateľ” alebo „zmluvná strana“) 

 

                    (poskytovateľ a nadobúdateľ  ďalej pod spoločným názvom „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany dňa 18. 11. 2021 uzavreli Zmluvu o udelení súhlasu na použitie fotografií 

zbierkových predmetov č. AF3-155/2021 v zmysle Zák. č. 185/2015 Z. z.  v znení 

neskorších predpisov (Autorský zákon) (ďalej len zmluva). 

2. Zmluvné strany v súlade so znením bodu 2, Článku VI. sa dohodli na doplnení zmluvy 

Dodatkom č. 1 v nasledovnom znení: 
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Článok I. 

Predmet Dodatku 

1. Článok I. bod 2 zmluvy sa dopĺňa o reprodukčný účel, t. j. na zverejnenie v online 

programe Výtvarný turista k výstave Rodina bratislavského obchodníka Filipa 

Scherza. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o udelení súhlasu na použitie fotografií 

zbierkových predmetov č. AF3-155/2021 zo dňa 18. 11. 2021. 

2. Súhlas na použitie fotografického materiálu a popisu sa udeľuje jednorazovo. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

nadobúdateľ a poskytovateľ dostanú dve vyhotovenia. 

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 

MMB. 

 

  V Bratislave, dňa 9. 2. 2022   V Bratislave, dňa 

 

 

        

       

 

 

 

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

                Mgr. Zuzana Palicová            Mgr. Katarína Trnovská 

              poverená vedením MMB         riaditeľka GMB                                 
 

 

 

 


