Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo AF3-152/2019
uzatvorená podľa ust. § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník) a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 Výnosu
MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení, o podrobnostiach vykonávania
základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej
hodnotya v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom v platnom znení a zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany
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:
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie zmluvy:
Mgr. Marta Janovíčková
Bankové spojenie:
IČO:
00179744
DIČ:
2020801761
Číslo účtu:
Kontakty:
Zhotoviteľ :
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakty:

Mgr. art. Jana Krajčovičová

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VI., bod 4 Zmluvy o dielo AF3-152/2019, uzavretej
dňa 9. 8. 2019, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.
Tento dodatok upravuje Článok III., bod 1 Zmluvy o dielo nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení doby plnenia do 30. 6. 2020.
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 30. 6. 2020.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
vypožičiavateľ.
V Bratislave, dňa
..........................................
objednávateľ

V Bratislave, dňa 30.3.2020
...............................................
zhotoviteľ

