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:
Ing. Tomáš Zajac, 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 vedenom Ministerstvom dopravy,
a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR
(ďalej len „objednávateľ“)
a
dodávateľ:
KM + KM, s. r. o.
so sídlom:
Stožok 121, 962 12 Stožok
v zastúpení:
Milan Krnáč, konateľ
IČO:
4799005
DIČ:
2024106139
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK21 7500 0000 0040 2030 5512
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
26944/S
(ďalej len „dodávateľ“), (ďalej aj „zmluvné strany“)
sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb zo dňa 27.06.2018 (ďalej len
„Zmluva“) z dôvodu doplnenia konania dvoch podujatí, ktorých Objednávateľ je organizátor
v nasledujúcom znení:
Čl. I
Predmet dodatku
1. Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu na poskytnutie služieb dňa
27.06.2018, predmetom ktorej je zabezpečovať pre objednávateľa:
a) dodanie maximálne 20 ks typizovaných drevených predajných stánkov v
rozmeroch min. 2,5 x 1,7 m s príslušenstvom (vnútorné osvetlenie, samostatná
elektrická zásuvka 220V, odkladací pult, zámok pre uzamknutie stánku) na
podujatia organizované alebo spoluorganizované objednávateľom v trvaní jeden až
tri dni. Bližšia špecifikácia počtu drevených predajných stánkov, lehota dodania,
montáže a demontáže drevených predajných stánkov, miesta, času a trvania
podujatia bude uvedená v samostatnej objednávke vystavenej objednávateľom
podľa potreby.
b) dodanie maximálne 20 ks typizovaných remeselných stánkov s dĺžkou min. 2 m s
pultom a plátennou strechou na podujatia organizované alebo spoluorganizované

c)

d)
e)
f)

objednávateľom v trvaní jeden až tri dni. Bližšia špecifikácia počtu remeselných
stánkov, lehota dodania, montáže a demontáže remeselných stánkov, miesta, času
a trvania podujatia bude uvedená v samostatnej objednávke vystavenej
objednávateľom podľa potreby.
dovezenie a odvezenie do a z miesta konania jednotlivého podujatia, zmontovanie
a demontovanie drevených predajných stánkov alebo/a remeselných stánkov na
základe konkrétnej objednávky na dané podujatie vyhotovenej objednávateľom
podľa potreby.
prenájom drevených predajných a/alebo remeselných stánkov na jednotlivé
podujatie v počte uvedenom v konkrétnej objednávke.
rozloženie drevených predajných stánkov a/alebo remeselných stánkov jeden deň
pred začatím daného podujatia a zloženie stánkov po ukončení podujatia.
garanciu pripravenosti drevených predajných a/alebo remeselných stánkov v deň
konania každého podujatia minimálne hodinu pred jeho začiatkom.

2. Zmluvné strany sa uvedeným dodatkom č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb dohodli na
zmene Prílohy č. 1, ako neoddeliteľnej súčasti Zmluvy.
3. Nová Príloha č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb je neoddeliteľnou súčasťou tohto
dodatku č. 1.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa 27.06.2018 ostávajú v
platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie zmluvy v zmysle
§ 47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a
tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa 24.9.2018

.............................................
za dodávateľa
Milan Krnáč
Konateľ

V Bratislave, dňa 24.9.2018

...................................................
za objednávateľa
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie

Príloha č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb

Kalendár plánovaných podujatí na rok 2018:
podujatie
Bratislava Urban
Art Festival
Kráľovstvo
husaciny

dátum začiatku

3.

Vrakuňské hody

7. - 9. 9. 2018

4.

Dúbravské hody

21. – 23. 9. 2018

Dúbravka

5.

Folklórny
festival

22. – 23. 9.2018

Gajary

6.

Dni Zelá

5. – 7. 10. 2018

Stupava

29. 9. 2018

Bratislava

6. 10. 2018

Modra

1.
2.

7.
8.

Bratislavský
OktóberFest
Jablkové
hodovanie

30. 6. 2018
1. 9. 2018

miesto
BA – Nám. pred
Starou tržnicou
Slovenský Grob –
Hlavná ul.
Vrakuňa - nábrežie
Malého Dunaja

