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DODATOK č. 1 

k Zmluve o spolupráci  

a propagácii zo dňa 18.09.2013 

 

 
uzatvorená medzi: 

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Partner projektu:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

zastúpený:  JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

IČO:    42259967 

DIČ:    2023476565 

bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:   4018026186/7500 

zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR  

(ďalej len „partner“)       

  

      

a 

 

 

Realizátor projektu: COMITATUS, občianske združenie  

so sídlom:   Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Marošom Mačuhom, PhD., predsedom 

IČO:    37926411  

DIČ:    2022716751 

bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 

číslo účtu:   2622061405/1100 

zapísaný v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky pod č.VVS/1-900/90-30217 

(ďalej len „realizátor“)       

 

uzatvárajú nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a propagácii zo dňa 18.09.2013: 

 

čl. II. 

Predmet dodatku 

1. Článok III. bod A. znie: 

„A. Realizátor sa zaväzuje: 

A.1. realizovať propagovanie partnera projektu podľa článku II. počas celej doby platnosti 

zmluvy nasledovným spôsobom: 

a) umiestniť logo partnera na všetkých propagačných materiáloch, a to na prednej strane 

materiálov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,  
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b) umiestniť najneskôr do 20.12.2013 logo partnera na webovej stránke 

www.viapalffy.sk a www.comitatus.sk, 

c) umiestniť najneskôr do 20.12.2013 logo partnera na facebookovej stránke projektu: 

comitatus a cesta krajom vznešených pánov, 

d) uviesť partnera vo všetkých printových a mediálnych výstupoch ako partnera projektu,  

e) umiestniť na dobre viditeľnom mieste logo partnera v priestoroch, kde sa budú konať 

podujatia súvisiace s projektom, 

f) zrealizovať propagáciu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými 

stranami, ktoré sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými 

osobami, Mgr. Maroš Mačuha, PhD. – za realizátora a Lukáš Dobrocký - za partnera; 

A.2. zachovať logo partnera, farbu a typ písma v súlade s dizajn manuálom;  

A.3. dodať do sídla partnera tlačové výstupy a materiály projektu „Via Pálffy“ v podobe 

brožúry s pracovným názvom „Via Pálffy“ vo formáte DL s počtom 20 strán, v 

jazykových mutáciách - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk 

každú v počte 3000 kusov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak najneskôr do 

20.12.2013; 

A.4. predložiť v dostatočnom predstihu, partnerovi návrh realizačného riešenia zvolenej 

propagácie, najneskôr však do 5 dní od  spustenia propagácie; 

A.5. predložiť v dostatočnom predstihu, partnerovi na schválenie finálne grafické 

zalomenie brožúry k projektu; 

A.6. pozvať partnera na otvorenie projektu spojené s podujatím k projektu Via Pálffy 

najneskôr do 31.07. 2014; 

A.7. pri všetkých verejných prezentáciách projektu aj na podujatiach k projektu partnera 

uviesť ako partnera podujatia alebo prezentácie; 

A.8. dodať protokol o realizácií vykonaných prác a služieb podľa bodov A.1 až A.5 tohto 

článku k faktúre do 20.12.2013 a protokol o plnení bodov A.6 až A.7 tohto článku 

k faktúre najneskôr do 31.7.2014.  

 

 

2. Článok IV., bod 2 znie: 

„Partner uhradí odmenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy v dvoch splátkach  na 

základe daňového dokladu – faktúry. Faktúru vystaví realizátor za plnenie podľa článku 

II. Zmluvy o spolupráci a propagácii zo dňa 18.09.2013 a článku III., body A.1 až A.5. 

tohto dodatku  vo výške 1.800,- eur (slovom: jedentisíc osemsto eur) so splatnosťou 10 

dní najneskôr však 20.12.2013. Faktúru za plnenie podľa článku II. Zmluvy o spolupráci a 

propagácii zo dňa 18.09.2013 a článku III., body A.6., a A.7. tohto dodatku vo výške 600,- 

eur (slovom: šesťsto eur) vystaví realizátor so splatnosťou 14 dní najneskôr 31.07.2014. 

Súčasťou faktúry je preberací protokol o realizácii vykonaných prác a služieb uvedených 

v článku II. a III. Zmluvy o spolupráci a propagácii zo dňa 18.09.2013 a tohto dodatku. “ 

 

 

3. Článok VI., bod 1 znie: 

„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 07. 2014.“ 
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čl. III. 

1. V ostatných častiach neupravených týmto dodatkom platí Zmluva o spolupráci a 

propagácii zo dňa 18.09.2013. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva 

bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 13.12.2013                   V Bratislave dňa 13.12.2013 

      

 

 

 

 

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

   za partnera projektu za realizátora projektu 

 JUDr. Ivo Nesrovnal Mgr. Maroš Mačucha, PhD. 

predseda krajskej organizácie predseda  

                    

 

 


