DODATOK č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. AF2-14/2019
uzatvorenej dňa 17.12.2019
Zmluvné strany
Múzeum mesta Bratislavy
Sídlo:
Zastúpený:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach realizácie
zmluvy:
Bank. spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakty:
(ďalej len MMB)

Radničná 1, 815 18 Bratislava
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
00179 744
Sk2020801761
02/59100812

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR
Sídlo:
Krížna 1, 811 07 Bratislava
Zastúpený:
Štefan Klimko, Vedúci spolku
Bank. spojenie:
Č. účtu:
IČO:
30843847
Právna forma:
spoločenská organizácia
(ďalej len Tostabur)
Preambula
•

Zmluvné strany vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie COVID-19 reagujú na túto situáciu úpravou
termínov konaní a podmienok, čím zároveň akceptujú obmedzenia vyplývajúce z obmedzení na úrovni
Slovenskej republiky.

1.1

Článok I
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sú účastníkmi záväzkového vzťahu založeného Zmluvou o spolupráci č. AF2-14/2019
uzatvorej dňa 17.12.2019 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zmluva“), ktorou si vzájomne
vymedzili práva a povinnosti pri príprave, realizácii a prezentácii, ako i o podmienkach spolupráce na
realizácii podujatia – Rytieri na Devíne.

1.2

Nakoľko strany považujú za účelné a vhodné zmeniť existujúci právny vzťah založený Zmluvou,
uzatvárajú tento dodatok k Zmluve.
Článok II
Doba plnenia

Na základe Dodatku č. 1 sa dopĺňa a upravuje znenie:
2.1
Zmluvný vzťah sa bude realizovať na spoločných podujatiach najmenej v dňoch 4.7.2020, 1.8.2020 a
5.9.2020 a v ďalších v písomnej forme (vrátane elektronickej) osobitne vzájomne dohodnutých dňoch.“
2.2
Text „trvanie podujatia od 10.00 hod. – do 19.00 hod.“ v bode 2.3 Zmluvy sa nahrádza textom „trvanie
podujatia od 10.00 hod – do 18.00 hod.“.
Článok III
Záväzky a práva zmluvných strán
Na základe Dodatku č. 1 sa dopĺňa znenie:
3.1 V priestore konania predstavení a sprievodných aktivít podujatia Rytieri na Devíne zabezpečiť dodržiavanie
a náležité informovanie o dobe konania jednotlivého podujatia a relevantných platných
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protiepidemiologických opatreniach v súvislosti s COVID-19“ vydaných Úradom verejného zdravotníctva
prípadne zriadovateľom MMB.
3.2 TOSTABUR preberá zodpovedať v plnom rozsahu za dodržiavanie predpisov SR o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, predpisov SR týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti objektu, ako aj predpisov SR
o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrany týkajúce sa návštevníkov a zamestnancov MMB za
dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19“ vydaných Úradom
verejného zdravotníctva prípadne zriadovateľom MMB.

Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
4.1 Záväzkový vzťah založený týmto dodatkom sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4.2 Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia
platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a ani účinnosť ostatných jeho ustanovení. Namiesto
neplatných, prípadne neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku, pokiaľ pri uzatváraní tohto dodatku
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že sú spôsobilé na právne
úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu s tým, že každá zmluvná strana
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB.

V Bratislave dňa: 1.7.2020

………………………….. …...
PhDr.Peter Hyross, riaditeľ MMB

………………………….. …...
Štefan Klimko, TOSTABUR
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