Dodatok č. 1
k Zmluve o výpožičke archívnych dokumentov číslo: Z122/2017-168 (ďalej aj „dodatok č. 1“)
Názov výstavy; Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
ČI. I.
Zmluvné strany (ďalej aj „zmluvné strany“)
1. Požičiavate ľ:
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Č.
účtu (IBAN):
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
v
Štatutárny orgán: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Telefón: +421 259 356 640
E-mail: primator@bratislava. sk
(ďalej aj „požičiavateľ“)
2. Vypožičiavateľ:
Slovenská národná galéria, Riečna 1,815 13 Bratislava
IČO: 00 164 712
IČ DPR: SK2020829943
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.
účtu: 7000117526/8180 IBAN: SK85 8180 0000 0070 0011 7526
v
Štatutárny orgán: Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka
Telefón: +421 2 204 76 226
E-mail: sng@sng.sk
(ďalej aj „vypožičiavateľ“)
Preambula
1. Zmluvou o výpožičke číslo: Z122/2017-168, zo dňa 28.09.2017 (ďalej aj „zmluva“), sa
zmluvné strany dohodli na vypožičaní archívnych dokumentov podľa priloženého
zoznamu k zmluve na archívnu výstavu s názvom „Architekt Friedrieh Weinwurm“
(ďalej aj „výstava“).
2. Výstava sa v čase uzatvárania zmluvy mala konať v dňoch 14.12.2017 až 15.04.2018.
Zmenou harmonogramu výstavy sa výstava predlžuje do doby 20.05.2018.
3. Na základe spoločných rokovaní a v súvislosti so zmenou trvania výstavy sa zmluvné
strany dohodli na zmene termínu výpožičnej doby a za týmto účelom uzatvárajú tento
dodatok č. 1.
Článok I.
Predmet dodatku č. 1
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ods. 1 zmluvy sa mení a znie:
„Požičiavateľ bezplatne požičiava vypožičiavateľovi archívne dokumenty podľa

priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na účely ich
vystavenia:
Názov výstavy: Architekt Friedrich Weinwurm
Miesto realizácie: Esterházyho palác SNG, Nám. Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Trvanie: 14.12.2017-20.05.2018
Výpožičná doba: 14.12.2017 až 15.06.2018 “
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatok č. 1 nezmenené ostávajú v platnosti.
2. Na právne vzťahy neupravené týmto dodatkom č. 1 sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých
vypožičiavateľ obdrží 2 vyhotovenia a požičiavateľ obdrží 2 vyhotovenia.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a
účirmosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 dôkladne prečítali, rozumejú jej obsahu, ich
vôľa je vážna, slobodná a určitá a na znak súhlasu ju podpisujú.
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