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DODATOK K ZMLUVE  

O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII 
 

uzatvorenej dňa 16.6.2015 medzi: 

 

článok 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:  Viva Musica! Agency s. r. o.   

so sídlom:   Kľukatá 41, 821 05  Bratislava 

zastúpený:  Matej Drlička 

IČO:    45 623 414  

IČ DPH:   SK2023056343 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

č. účtu:                       SK09 1100 0000 0029 2984 2759 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 65827/B 

 

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu : 

 

 

 

 

článok II. 

Predmet dodatku k zmluve 

 

Predmetom tohto dodatku je zmena ustanovení zmluvy o propagácii a spolupráci uzatvorenej 

medzi zmluvnými stranami 16.6.2015, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

z dôvodu zdravotných problémov koncertujúceho speváka na podujatí Viva opera!, ktoré sa 

malo konať dňa 29.8.2015 v Reduta (Bratislava). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto menia 

nasledovné ustanovenia zmluvy: 
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V článku II. – Predmet zmluvy sa mení bod 1. písm. A a bude znieť nasledovne: 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 

A. spolupráca organizátora (Viva Musica! ako hlavný a jediný organizátor a držiteľ licencie 

projektu „Viva Musica Festival“) a partnera  počas trvania festivalu a teda počas 

všetkých jeho eventových súčastí, t.j. 10 koncertov vážnej a klasickej hudby v termíne od 

26.6.2015 do 30.11.2015 v Bratislave (ďalej len „podujatie“). Jednotlivé súčasti 

podujatia: 

 

- Viva Konzerva! 

piatok 26. jún 2015, 20:00 hod., Hlavné námestie 

- Kráľ Teodor v Benátkach 

nedeľa 28. jún 2015, 20:00 hod., Hlavné námestie 

- Philip Glass: The Complete Piano Etudes 

piatok 3. júl 2015, 20:00 hod., Reduta 

- Dalibor Karvay (husľový recitál) 

piatok 10. júl 2015, 20:00 hod., Nádvorie Starej radnice 

- Fragile Queen Symphony 

piatok 17. júl 2015, 20:00 hod., Stará tržnica 

- Miki Skuta: The Future Symphony Orchestra 

piatok 24. júl 2015, 20:00 hod., Nu Spirit Club 

- Carlos Piñana: Flamenco Symphony 

piatok 31. júl 2015, 20:00 hod., Stará tržnica 

- Simona Houda-Šaturová: Decade 

piatok 7. august 2015, 20:00 hod., Stará tržnica 

- Jánoška Ensemble 

piatok 14. august 2015, 20:00 hod., Stará tržnica 

- Viva opera! 

konanie v čase najneskôr do 30.11.2015 

 

Prezentácia partnera bude prebiehať vždy počas dňa kedy sa konkrétna súčasť podujatia 

uskutoční na miestach po predchádzajúcej dohode organizátora a partnera. Miesto 

prezentácie si dohodnú zmluvné strany vždy minimálne tri dni pred prezentáciou partnera. 

 

V článku III. – Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení písm. A bod 15. a bude znieť 

nasledovne: 

 

15. organizátor poskytne partnerovi bezdoplatne voľné vstupenky v minimálnom počte 

20ks na podujatie, resp. jeho vybrané časti. Vstupenky budú čerpané priebežne počas 

trvania podujatia (26.6. až 30.11.2015) po vzájomnej dohode organizátora a partnera 

za účelom spropagovania produktu cestovného ruchu Viva Musica! 

V článku IV. – Odmena a platobné podmienky sa mení bod 1. odsek 1. a odsek 2. a bude 

znieť nasledovne: 

 

1. Konečná dohodnutá cena organizátorovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa 

článku II. a III. je 49.998,- EUR vrátane DPH (slovom: 

štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR). Organizátor je platiteľom DPH. 
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V prípade, ak by nedošlo v lehote do 30.11.2015 k realizácii všetkých súčastí podujatia 

podľa čl. II. bod 1. písm. A., má organizátor nárok iba na pomernú časť ceny podľa prvej 

vety tohto bodu zmluvy. 

2. Partner uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu – 

faktúry. Faktúru vystaví organizátor za plnenie podľa článku II. a III. tejto zmluvy vo 

výške 49.998,- EUR vrátane DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem 

EUR) po skončení posledného podujatia so splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia 

faktúry alebo po uplynutí lehoty podľa čl. II. bod 1. písm. A. tejto zmluvy na plnenie 

poslednej súčasti podujatia. Súčasťou faktúry je preberací protokol o realizácii 

vykonaných plnení podľa tejto zmluvy vrátane fotografického materiálu podľa 

jednotlivých bodov plnenia organizátora uvedených v článku II. a III. tejto zmluvy, 

ktorých vykonanie písomne, svojim podpisom potvrdí osoba zodpovedná za komunikáciu 

partnera s organizátorom.  

 

V článku VI. – Záverečné ustanovenia sa mení odsek 1. a bude znieť nasledovne: 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do skončenia poslednej súčasti podujatia resp. 

najneskôr do 30.11.2015.  

 

 

                                                                   článok III. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží  po dva rovnopisy.  

2. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku k zmluve 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

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

dodatok k zmluve bol uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez 

výhrad podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 25.9.2015      V Bratislave, dňa 25.9.2015

  

 

 

 

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

za organizátora      za partnera 

Matej Drlička                          RNDr. Martin Zaťovič     

konateľ                             predseda krajskej organizácie 


