
 

1 

 

DODATOK č. 1 

k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII zo dňa 

21.05.2015 
 

uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi : 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

partner:   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. 

číslo účtu:   4018026186/7500 

IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186  

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenská republika, č. 08557/2012/SCR    

 

a 

 

organizátor:  Ekotopfilm spol. s r.o.  

so sídlom:   Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Peter Lím, konateľ 

IČO:    36667081  

IČ DPH:   SK2022241870 

bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

č. účtu:                        2626016601/1100 

zapísaná v Obchodnom registri SR, okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo:  42016/B 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o spolupráci 

a propagácii zo dňa 21.05.2015. 

Článok II. Predmet zmluvy znie: 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 

A. úprava práv a povinností pri spolupráci organizátora (Ekotopfilm spol. s r.o. ako hlavný a jediný 

organizátor a držiteľ licencie projektu MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2015) a partnera  počas 

trvania festivalu a prislúchajúcej Roadshow Ekotopfilmu po krajských a okresných mestách na 

Slovensku počas roka 2015 (ďalej len „podujatie“). Roadshow Ekotopfilmu a prezentácia 

partnera sa bude realizovať v Bratislave v Hoteli Tatra a v Banskej Bystrici v Cinemax, SC 

Europa v dňoch 25.-29.5.2015. Prezentácia partnera vo zvyšných mestách vždy v trvaní jeden, 

alebo dva dni prebehne počas mesiacov september až december, t.j. od 01. 09. - 31. 12. 2015 
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v následovných termínoch a mestách: 06.10.2015 – Kino Mier, Nové Zámky, 21.10.2015 – 

Kino Mier, Senec, 26.-27.10.2015 – OC Mirage Ster Century Cinemas, Žilina, 04.11.2015 – 

Kino Javor, Tvrdošín, 10.11.2015 – Dom kultúry, Pezinok, 16.11.2015 – Kino Torysa, Sabinov, 

18.11.2015 – Kino Iskra, Kežmarok, 20.11.2015 – Kino Mier, Spišská Nová Ves, 23.-

24.11.2015 – Kulturpark, Košice, 02.12.2015 – Kino Kultúra, Ružomberok, 08.12.2015 – 

Energoland AE Mochovce, Mochovce, 10.12.2015 – Kino X, Stupava, 14.-15.12.2015 – 

Trnava.  

B. úprava práv a povinností pri spolupráci organizátora (Ekotopfilm spol. s r.o. ako hlavný a jediný 

organizátor a držiteľ licencie projektu MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2015) a partnera počas 

trvania Roadshow Ekotopfilmu po krajských a okresných mestách na Slovensku počas roka 

2016 (ďalej len „podujatie 2016“). Roadshow Ekotopfilmu a prezentácia partnera sa bude 

realizovať vždy v trvaní jeden, alebo dva dni a prebehne v týchto predbežných termínoch 

a mestách: 09.02.2016 – Kino Fontána, Piešťany, 15.-16.02.2016 – kino v OC MLYNY, Nitra, 

22.04.2016 – Malacky. Prezentácia partnera v ďalších mestách (t.j. Trenčín, Prešov atď.) ako aj 

priestory prezentácie partnera budú dohodnuté priebežne medzi organizátorom a partnerom 

v priebehu roka 2016. Financovanie podujatia 2016 bude upravené osobitnou dohodou 

v prípade, ak partner získa dotáciu na jeho financovanie. 

 

 

C. úprava práv a povinností zmluvných strán pri materiálno - technickej podpore pri organizovaní 

podujatia v spolupráci organizátora a partnera. 

2. v zmysle tejto zmluvy o spolupráci a propagácii sa organizátor zaväzuje zabezpečiť propagáciu  

partnera a spoluprácu partnera a organizátora v rámci podujatia. Partner sa zaväzuje zaplatiť  

organizátorovi odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy za vykonanú propagáciu a spoluprácu pri 

realizácii podujatia v roku 2015. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci a propagácii zo dňa 21.05.2015 zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok č.1  je vyhotovený v štyroch exemplároch, pre každú zo zmluvných strán po dve  

    vyhotovenia.  

3. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

    dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa  

 

 

––––––––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––––––– 

za organizátora          za partnera 

Ing. Peter Lím, konateľ                                RNDr. Martin Zaťovič     

         Ekotopfilm spol. s r.o     predseda krajskej organizácie 


