
Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej tiež len „BTB“) 

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:     2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:    Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:   ČSOB, a.s. Bratislava 

číslo účtu:    SK72 7500 0000 0040 1620 6829 

v mene ktorého koná:  Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ  

 

a 

2. Juraj Očenáš 

bydlisko:   Švantnerova 3, 841 01 Bratislava  

dátum narodenia:   31.12.1946  

bankové spojenie:   VÚB a.s. Mlynské Nivy 1 

číslo účtu:    SK23 0200 0000 0024 6053 9751  

 

 

 

Čl. II 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany sa v Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 18. 12. 2020 (ďalej len 

ako „Zmluva“) dohodli, že Juraj Očenáš zhotoví a v stanovených termínoch dodá BTB 

napodobeniny svätoštefanských kráľovských insígnií.  

 

2. S ohľadom na súčasnú situáciu pandémie COVID-19 sa zmluvné strany dohodli na 

úprave termínu dodania a za týmto účelom uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve.  

 

 

Čl. III 

Predmet dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. III Predmet zmluvy bodu 4. vety prvej 

písm. b) Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne: "b) Predmet plnenia podľa bodu 1. 

písm. a) tohto článku zmluvy v lehote do 28. 2. 2021.“ 
 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú platné a účinné v doterajšom znení.  

 

 



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 .....................2021  V Bratislave, dňa .....................2021 

 

 

      

       Bratislavská organizácia         Juraj Očenáš  

            cestovného ruchu 
 

 

 

 

...............................................   ............................................. 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

             výkonný riaditeľ             

                      

 


