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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 

so sídlom:   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO:    42 259 088 

DIČ:    2023399455 

registrácia:   Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

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

zastúpený:  Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva 

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

 (ďalej len  ako „BTB“) 

2. Mgr. art Lubo Mikle 

bytom   Brančská 11, 851 05 Bratislava 

DIČ:    1076238768 

(ďalej aj „Autor“) 

 

II. 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 8. 2020 Zmluvu, ktorej premetom je okrem iného prenájom 

veľkorozmerných, audiovizuálnych, interaktívnych inštalácii Autora, ktorá bola menená 

dodatkom č. 1 zo dňa 14. 8. 2020 (ďalej len ako „Zmluva“). 

 

Vzhľadom na dlhodobo negatívne vyvíjajúcu sa situáciu pandémie Covid-19 a s tým spoje-

ných opatrení, ako aj nedostatku odberových-testovacích miest, sa  zmluvné strany dohodli 

na prechodnom využití  kontajnerov projektu KUVYT na účel  zriadenia  odberného, resp. 

testovacieho miesta, prevádzkovaného MČ Staré Mesto 

  

Koncept projektu KUVYT primárne vychádza z naliehavej potreby zmierniť dopad pandé-

mie Covid-19, formou kultúrneho posolstva. Poskytnutím projektu k medicínskym účelom 

sa  projekt KUVYT obohatí o ďalší rozmer jeho kultúrno-humanistickej funkcie a filozofie. 

Cieľom dodatku je  vytvoriť na Rázusovom nábreží v Bratislave unikátne prostredie pre re-

álny boj s Covid-19. Autor poskytuje projekt na tieto účely bez nároku na ďalšiu odmenu. 

 

 

 III. 

Predmet dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v ustanovení Čl. III. v bode 1. Zmluvy sa slovné spoje-

nie „do 31. 10. 2020“ mení na „do 31. 01. 2021“. 
 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia Čl. III. bodu 2., 3. a 5. Zmluvy sa 

menia a znejú nasledovne:   
 

„2. Diela budú na základe tejto zmluvy umiestnené podľa dohody zmluvných strán na 

rôznych miestach Bratislavy v 5 fázach. I. fáza: tri objekty na troch lokáciach 



 

 

v centrálnej časti Bratislavy – v období od 19.-24.8.2020 do 27.9.2020, II. fáza: tri 

objekty na troch lokáciach územia Bratislavy – v období od 10.-14.9.2020 do 

27.9.2020, III. Fáza: šesť objektov na lokácií Rázsusovo nábrežie v období od 

2.10.2020 do 15.10.2020, IV. fáza: šesť objektov ako odberné miesto pri testovaní 

na Covid-19 na lokácii Rázusovo nábrežie – v období od 21.-23. 11. 2020 do 15.-

17. 12. 2020,  V. fáza: finálna kompozícia na lokácii Rázsusovo nábrežie  – v 

období od 20. - 22. 12. 2020 do 31.01.2021, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

3. Autor sa zaväzuje, že Diela budú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade 

s bodom 2. tohto článku v období účinnosti tejto zmluvy riadne inštalované 

a sfunkčnené. Autor sa zaväzuje vopred otestovať ich funkčnosť a udržiavať Diela 

funkčné počas celého obdobia ich prenájmu. 

5. Autor je povinný po uplynutí 31.1.2021 všetky Diela okamžite (do 5 pracovných dní) 

z verejného priestranstva odstrániť.“ 

3. 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 poroz-

umeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, 

vážne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvr-

dzujú autentickosť tohto dodatku svojimi podpismi. 
  

 

 

V Bratislave dňa 20.11.2020 

 

Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu 

 

  

 

V Bratislave dňa 20.11.2020 

 

Autor 

Ing. Vladimír Grežo 

predseda predstavenstva 

 Mgr. art Lubo Mikle 
 

___________________________________ 

 Mag. Martin Volek, MBA, PhD. 

 podpredseda predstavenstva 


