
DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE 

 

I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

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 

v mene ktorého konajú:   Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

           Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

kontaktná osoba    Michal Foltýn, foltyn@visitbratislava.com 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Autor:    Melman Production s.r.o.  

sídlo:     Nové Záhrady 1/9, 821 05 Bratislava 

IČO:      47 534 150 

DIČ:    2023948707 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 

94594/B 

v mene ktorého koná:   Juraj Mráz, konateľ 

(ďalej len ako „Autor“) 

 

 

II.  

Úvodné ustanovenie 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25. 8. 2017 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu, ktorej predmetom 

je dodanie 20 vlogových videí a poskytnutie licencie na ich použitie.  Vzhľadom na nepriaznivé 

poveternostné podmienky (neštandardne studené počasie v septembri 2017) a v záujme kvality 

vlogových videí sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na ich dodanie a za týmto 

účelom uzatvárajú tento dodatok.   

 

 

III. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. IV. bodu 8. zmluvy sa mení a znie nasledovne   

„Autor je povinný vytvoriť Dielo v súlade s touto zmluvou a odovzdať ho 

Objednávateľovi v prevádzke Objednávateľa na Šafárikovom nám. č. 3 v Bratislave 

najneskôr do 30. 11. 2018, a to na emailovú adresu foltyn@visitbratislava.com a 2 

kópie na nosiči DVD. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že Autor odovzdá 

Objednávateľovi časť Diela pred 30. 11. 2018. Autor je povinný odovzdať časť Diela 

spočívajúcu v 8 vlogových videách v termíne do 30. 11. 2017.“   
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2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenie čl. VII. bodu 2. sa mení a dopĺňa sa tak, 

že za slovné spojenie „po odovzdaní Diela“ sa vkladá nové slovné spojenie „alebo jeho 

časti“ a za slovné spojenie „doručenia Diela“ sa vkladá slovné spojenie „alebo jeho časti“. 

 

3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ustanovenie čl. IX. bodu 2. vety 1. sa mení a znie 

nasledovne „Ak sa Autor dostane do omeškania s odovzdaním Diela, alebo jeho časti, 

je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 25,- Eur za každý deň 

omeškania.“ 
 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po 

jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 30.10.2017 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

 

 

  

 

V Bratislave dňa 30.10.2017 

 

Autor: 

 

Melman Production s.r.o.  

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 

_________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

 Juraj Mráz, konateľ 

 

 

 


