DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
I.
Zmluvné strany
1.

Zhotoviteľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
sídlo:
Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava
IČO:
00 399 957
IČ DPH:
SK2020879245
DIČ:
2020879245
č. účtu:
Štátna pokladnica SK34 8180 0000 0070 0007 4503
konajúce osobou:
prof. Ing. Ferdinand Daňo. PhD., rektor
(ďalej len „Ekonomická univerzita v Bratislave“ alebo „Zhotoviteľ“)
a

2.

Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
zapísaný:
v mene ktorej konajú:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR
42 259 088
Register MDV SR 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva a
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej len „BTB“ alebo „Objednávateľ“)

II.
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21. 8. 2020 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo dodanie
Marketingovej koncepcie domáceho cestovného ruchu detí a mládeže v Bratislave (ďalej len ako
„Zmluva“).
Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú celosvetovou pandémiou a vyhláseným núdzovým stavom
na Slovensku sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v časti týkajúcej sa termínu dodania
plnenia zo strany Zhotoviteľa a za týmto účelom uzatvárajú tento dodatok.

III.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku IV. bodu 1. Zmluvy sa mení tak, že slová
„do 10. 12. 2020“ sa nahrádzajú slovami „do 31. 1. 2021“.

2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú platné a účinné v doterajšom znení.
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IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.

2.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zmluvnú
stranu.

3.

Zmluvné strany si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a
uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť
tohto dodatku svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 9.12.2020

V Bratislave dňa 9.12.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

...............................................
prof. Ing. Ferdinand Daňo. PhD.,
rektor

................................................
Ing. Vladimír Grežo,
predseda predstavenstva BTB

................................................
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.,
podpredseda predstavenstva BTB
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