
DODATOK Č. 1 

k zmluve o spolupráci 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

I.  
Zmluvné strany 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 42 259 088 

DIČ: 2023399455 

IČ DPH: SK 2023399455 

registrácia v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č. 28351/2011/SCR 

a 16789/2012/SCR 

 v mene ktorej konajú Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava 

IBAN: SK83 7500 0000 0040 1524 0996 

(ďalej len „BTB“) 

a 

 

2. TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA                               

so sídlom Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava 25              

IČO: 42 259 967 

DIČ:  2023476565 

registrácia v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č. 08557/2012/SCR 

v mene ktorej koná RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

(ďalej len „BRT“) 

 

 

 II. 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.1.2017 Zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je úprava 

práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní turistických informačných služieb 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a Bratislavskom regióne v TIC a pri 

reklamno-propagačnej činnosti (ďalej len ako „Zmluva“).  

 

Zmluvné strany majú záujem naďalej spolupracovať pri propagácii hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a Bratislavského regiónu, ich pozoruhodností, atraktivít a 

aktivít, s cieľom zvyšovania tak návštevnosti, ako aj spokojnosti jej návštevníkov a pri 

poskytovaní komplexných informačných služieb o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a Bratislavskom regióne. 

 

S ohľadom na vyššie uvedené zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku 

k Zmluve: 

 

 



 III. 

Predmet dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení tak, že ustanovenie Čl. VI. bodu 1. 

Zmluvy znie nasledovne:  

 

„Zmluvné strany a dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na obdobie od účinnosti tejto 

zmluvy do 30.6.2018 s tým, že pokiaľ BRT nebude ku dňu 30.6.2018 evidovať voči 

BTB žiadnu neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti, táto zmluva sa predlžuje do 

31.12.2018 za rovnakých podmienok (t.j. pri zachovaní mesačnej odmeny v sume 

7.454,54 EUR vrátane DPH) ako za obdobie do 30.6.2018.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú platné a účinné v doterajšom znení.  

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle        

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú 

zmluvnú stranu.  

 

 Zmluvné strany si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, 

určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 

potvrdzujú autentickosť tohto dodatku svojimi podpismi. 

   

V Bratislave dňa ..... 

 

BTB: 

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

 

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

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 

 

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

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

V Bratislave dňa 21.12.2017 

 

BRT:  

 

TURIZMUS REGIÓNU BRATISLAVA 

 

 

 

 

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

RNDr. Martin Zaťovič,  

predseda 

 


