Dodatok č. 1
K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
uzatvorenej dňa 23. 4. 2019 v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a § 11 písm. f) zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov medzi

Zmluvné strany
partner:
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.
číslo účtu:
SK76 7500 0000 0040 1802 6186
BIC:
CEKOSKBX
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR
(ďalej len ako „partner“)
a
organizátor:
Rock Pop Bratislava, s. r. o.
so sídlom:
Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava
zastúpený:
Pavel Daněk, konateľ
IČO:
31366635
DIČ:
2020296443
IČ DPH:
SK2020296443
bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s.
IBAN:
SK85 1100 0000 0026 2704 0080
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vedenom Krajským súdom v
Bratislave , oddiel Sro, vložka 6478/B
(ďalej len ako „organizátor“)
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a propagácii (ďalej len „Dodatok č. 1“) za
nasledovných podmienok:
1. V čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 1. písm. d) sa za bod 3) vkladajú nové
body 4) a 5), ktoré znejú:
„4) na Jesenné BJD plagáty vo formáte A1 propagujúce podujatie,
5) na Jesenné BJD city lighty propagujúce podujatie v minimálnom počte 100 ks,“
Pôvodný bod 4) sa prečísluje na bod 6).
2. V čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 1. písm. e) znie:
„e) poskytnúť partnerovi 24 voľných vstupeniek za účelom propagácie podujatí na
facebookovom profile partnera formou súťaže, z toho 6 ks vstupeniek na podujatie Jarné
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BJD, ktoré sa uskutoční 25. 4. 2019 a 18 ks vstupeniek na podujatie Jesenné BJD, ktoré sa
uskutoční v dňoch 25. - 27.10.2019;“
3. V čl. V. Odmena a platobné podmienky bod 1. znie:
„1. Konečná dohodnutá cena organizátorovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa čl.
III. a čl. IV bod 1. tejto zmluvy je 8.000,- eur (slovom: osemtisíc eur) vrátane DPH, z toho
cena bez DPH 6.666,67,- eur (slovom: šesťtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatsedem
centov) a DPH vo výške 1.333,33 eur (slovom: tisíc tristotridsaťtri eur a tridsaťtri centov).
Súčasťou faktúry je dokumentácia o realizácii podujatia podľa čl. IV. bod 1., písm. i) tejto
zmluvy vrátane fotografického materiálu. Organizátor vystaví faktúru bezprostredne po
skončení každého podujatia so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia partnerovi a to
nasledovne: do výšky 2.000,- eur (slovom: dvetisíc eur) vrátane DPH za podujatie Jarné
Bratislavské Jazzové Dni a do výšky 6.000,- eur (slovom: šesťtisíc eur) vrátane DPH za
podujatie Jesenné Bratislavské Jazzové Dni.“
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci a propagácii ostávajú nezmenené.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.
6.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle §47a
Občianskeho zákonníka.

7. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že bol
uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez výhrad podpisujú.
V Bratislave dňa 14. 10. 2019

V Bratislave dňa 14. 10. 2019

____________________

____________________

za organizátora
Pavel Daněk
konateľ Rock Pop Bratislava, s.r.o.

za partnera
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie
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