
Dodatok č. 1 

k Rámcovej zmluve 

o sprostredkovaní leteniek a súvisiacich služieb 
uzatvorená podľa § 242 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 
I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR 

IČO:  42 259 088 

zapísaný: Register MDV SR č. 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

v mene ktorej koná: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

2.  Dodávateľ:  SATUR TRAVEL a.s. 

sídlo:   Miletičova 1, 824 72 Bratislava 

IČO:  35 787 201 

zapísaný: Obchodný register OS BA I, vložka 2427/B 

bankové spojenie:  

v mene ktorej koná: JUDr. Ľudmila Masariková, podpredseda predstavenstva 

 

(ďalej len „dodávateľ“)  

II. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.8.2017 Rámcovú zmluvu o sprostredkovaní leteniek 

a súvisiacich služieb (ďalej len ako “Zmluva”), ktorej predmetom je úprava práv 

a povinností zmluvných strán pri zabezpečení nákupu leteniek, vrátane ich storna, 

zabezpečení víz, ubytovania a nepravidelnej osobnej dopravy. 

 

2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas trvania 

zmluvného vzťahu založeného Zmluvou dohodli na zmene Zmluvy, a to v záujme 

zabezpečenia kontinuity služieb pred ukončením nového verejného obstarávania na 

zabezpečenie nákupu leteniek a súvisiacich služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. VIII. bode 1. sa suma „28.772,80 Eur“ nahrádza 

sumou „31.500,- Eur“. 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté a zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

 
 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle ust.    

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s týmto dodatkom, porozumeli jeho obsahu a na znak 

súhlasu ho podpisujú.  

 

3. Tento dodatok je uzatvorený slobodne a vážne bez akéhokoľvek donútenia, nie je 

uzatvorený v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Bratislave dňa 16.2.2018 

  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

  

V Bratislave dňa 16.2.2018 

 

 

SATUR TRAVEL a.s. 

Ing. Alžbeta Melicharová, 

predsedníčka predstavenstva 

 

 JUDr. Ľudmila Masariková 

podpredseda predstavenstva 

 

____________________________________ 

                Mgr. Peter Petrovič,  

          podpredseda predstavenstva 

 

 

 


