Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci
uzavretej dňa 29. 6. 2012 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava, Primaciálne nám. č. l. 814 99
Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor
ČSOB
25828023/7500
OO 603 481
/ďalej len „hlavné mesto“/
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:

a
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:

DASH MEDIA, s.r.o,
Mamateyova 6, 851 04 Bratislava
Juraj Ličko - konatel'
TATRA BANKA, a. s.
262 303 4249/1100
36752321

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I odd. Sro, vložka č. 45056/B
/ďalej len „realizátor“/
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto a realizátor sa vzájomne dňa 29. 6. 2012 dohodli na uzavretí Zmluvy
o spolupráci (ďalej len ako „Zmluva“).
Článok II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:
1.
v Článku II. „Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy“ sa mení bod l. Zmluvy tak, že
jeho doterajšie znenie sa nahrádza nasledovným znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými
stranami do 31. decembra 2016.
2. Článok II. "Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy" sa dopĺňa o bod 4.3.
v nasledovnom znení:
3. realizátor poruší svoj záväzok uvedený v článku III.2.písm f) Zmluvy
3. v Článok III. „Práva a povinnosti zmluvných strán“ sa bod 2. Zmluvy dopĺňa o písm. f)
v nasledovnom znení:

f) neumiestniť reklamu na záujmovom mieste, ktorá bude spočívať v aplikácii nástennej
maľby ani akúkoľvek inú reklamu, s výnimkou reklamy participujúceho partnera
v rámci nástennej maľby, pričom plocha reklamy nemôže byt' väčšia ako 15 %
celkovej plochy záujmového miesta.
4.
v Článku IV. "Osobitné ustanovenia" sa znenie bodu 1. Zmluvy nahrádza nasledovným
znením:
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude
organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je PhDr. Petra Greksová, vedúca oddelenia
komunikácie a marketingu (tel.: 0905/986112, mail: petra.greksova@bratislava.sk).
Kontaktnou osobou za realizátora je Juraj Ličko (tel.: 0903/260211, mail:
juraj.licko@gmail.com)
5.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že text uvedený v Prílohe č. 1 (Zoznam záujmových
miest) Zmluvy sa dopĺňa o nasledovný text:
9. stena oporného múru - Hlaváčiková ulica, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/276,
3651/220, o ploche cca. 360m2 .
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 Zmluvy nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a účinnost' dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
hlavného mesta.
2. Tento dodatok č. 1 Zmluvy je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží po dve vyhotovenia.
3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, ho podpisujú.

V Bratislave .................................

V Bratislave 7. 5. 2015

Za Hlavné mesto SR Bratislava

Za DASH MEDIA, s.r.o.

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

Juraj Ličko, v. r.
konateľ

