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Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 301/2013 
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: 

 
 
1.  Bratislavská organizácia cestovného ruchu  
 
Sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
IČO:     42 259088 
DIČ:    2023399455 
Registrácia:  Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 

registrácie: 28351/2011/SCR 
Zastúpená:    MUDr. František Stano, predseda predstavenstva 
    PhDr. Katarína Ferenčíková, podpredsedníčka predstavenstva 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
 
(ďalej len „BTB“) 
 
 
a 
 

 
2.  Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
 
Sídlo:    Obchodná 64, 816 11 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka 
IČO:    00 164429 
DIČ:      
Peňažný ústav:    
Číslo účtu:    
Kontaktná osoba zodpovedná 
za zmluvné plnenie: Ing. Monika Kriglerová 

e-mail: kriglerova@uluv.sk 
 
(ďalej ako „ÚĽUV“) 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. BTB a ÚĽUV uzatvorili dňa 27.08.2013 Zmluvu o spolupráci č. 30/2013 (ďalej len „Zmluva“), v ktorej si 

dohodli podmienky spolupráce pri organizovaní podujatia Dni majstrov ÚĽUV 2013 a medzinárodného 
workshopu „Ochrana tradičného remesla ako kultúrneho dedičstva podunajských krajín“ organizovaného 
ako súčasť festivalu Donaufest (ďalej len „workshop“). 
 

2. Za účelom rozšírenia spolupráce na workshope uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok k Zmluve. 
 
 
 

Článok II 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca ÚĽUVu na workshope sa rozširuje aj technickú podporu 

workshopu v podobe bezodplatného poskytnutia 20 kusov drevených stánkov, ktoré budú využité 
na prezentáciu činnosti a výrobkov ľudových výrobcov počas workshopu (ďalej len „stánky“). 
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2. ÚĽUV poskytuje stánky na obdobie od 05. do 08. 09. 2013. BTB prevezme stánky od ÚĽUVu dňa 
05.09.2013 a odovzdá späť ÚĽUVu dňa 09.09.2013 v objekte Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. 
O odovzdaní a prevzatí stánkov spíšu zmluvné strany protokol. 
 

3. Všetky náklady súvisiace s prevzatím a odovzdaním stánkov, montážou stánkov ako aj náklady na prepravu 
stánkov znáša BTB. Montáž a demontáž stánkov na vlastné náklady zabezpečí BTB. Prevádzkové náklady 
v súvislosti s využívaním stánkov vzhľadom na povahu stánkov a dohodnutý účel využívania nevznikajú. 
 

4. BTB sa zaväzuje ochraňovať stánky pred stratou, poškodením, zničením alebo odcudzením a vrátiť ich 
v pôvodnom stave bez poškodenia. Ak nebudú stánky vrátené v stanovenej lehote, zaväzuje sa BTB  
zaplatiť ÚĽUVu zmluvnú pokutu vo výške 33 eur (slovom: tridsaťtri eur) za každý aj začatý deň omeškania 
s vrátením stánkov. Ak sa pri vrátení stánkov zistí ich poškodenie, zaväzuje sa BTB uhradiť ÚĽUVu náklady, 
ktoré vzniknú v súvislosti so zabezpečením opravy stánkov, a to na základe vystavenej faktúry formou 
zúčtovania zálohy a prípadného doplatku (ak bude relevantné). 

 
5. BTB sa ďalej zaväzuje zaplatiť vopred (pred prevzatím stánkov) do pokladne ÚĽUV zálohu vo výške 100,- 

eur (slovom: jednosto eur) na prípadnú náhradu škody na stánkoch. Záloha bude BTB vrátená v deň 
vrátenia stánkov v nepoškodenom stave alebo bude zúčtovaná na úhradu vzniknutej škody resp. zmluvnej 
pokuty za omeškanie s vrátením stánkov. 
 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 

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

2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a s týmto obsahom bez výhrad súhlasia, 
na znak čoho ho dobrovoľne, vlastnoručne oprávnenými zástupcami v štyroch vyhotoveniach podpisujú. 
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
 

V Bratislave    04.09.2013    V Bratislave 03. 09. 2013 
 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby:    Bratislavská organizácia cestovného ruchu: 
   
 
 
 
 
 

Mgr. Dana Kľučárová, PhD.    MUDr. František Stano  
generálna riaditeľka              predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 

        PhDr. Katarína Ferenčíková 
      podpredsedníčka predstavenstva 


