
Dodatok č. 1  
k Zmluve na poskytnutie služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 

uzatvorená medzi: 
 

objednávateľ:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného    
                                 ruchu 
so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 
zastúpený:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 
IČO:   42259967 
DIČ:   2023476565 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
    
a 
 
dodávateľ:  STANSERVIS, s. r. o.   
Sídlo:    SNP 200/3, 962 02 Vígľaš 
v zastúpení:  Milan Krnáč, konateľ 
IČO:    44116985  
DIČ:     2022607213 
IČ DPH:  SK2022607213 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. Zvolen 
IBAN:   SK36 7500 0000 0040 0635 4799 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 
14744/S 
 
(ďalej len „dodávateľ“), (ďalej aj „zmluvné strany“) 
 
zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve na poskytovanie služieb zo dňa 
30.08.2016 (ďalej len „Zmluva“) na základe zmeny termínu konania podujatia Farm Fest 
v Stupave zo strany spoluorganizátora Mestské kultúrne a informačné centrum 
v nasledujúcom znení: 
 

Čl. I 
 

1. V čl. I. Predmet zmluvy v bode 1 písm. b) tejto Zmluvy sa mení v tabuľke termín 
posledného podujatia a znie: 
 

 dátum miesto počet stánkov 
4. 9.12. – 11.12. Stupava 15 

 



2. V čl. I. Predmet zmluvy bod 2 písm. b) tejto Zmluvy znie: 
„dovoz a odvoz hnuteľného majetku do a z miesta konania jednotlivého podujatia, 
rozloženie hnuteľného majetku jeden deň pred začatím daného podujatia s výnimkou 
podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 9.12.2016, kedy dôjde k rozloženiu hnuteľného majetku 
v deň konania podujatia a zloženie stánkov po ukončení podujatia;“ 
 

3. V čl. I. Predmet zmluvy v bod 2 písm. c) tejto zmluvy sa termín „dňa 10.12.2016 o 7:00 
hod.“ nahrádza novým, ktorý znie „dňa 09.12.2016 o 13:00 hod.“ 

 
Čl. II 

 
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa 30.08.2016 ostávajú v 

platnosti. 
 
5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dvoch pre 

objednávateľa a dvoch pre dodávateľa. 
 
6. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytovanie služieb nadobúda platnosť dňom jeho 

podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali. 
 

 

V Bratislave, dňa 5.12.2016                                     V Bratislave, dňa 7.12.2016 

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

 za dodávateľa       za objednávateľa 
  Milan Krnáč                        RNDr. Martin Zaťovič    
     konateľ                                                    predseda krajskej organizácie 
 

 
 


