
Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve č. AF3-82/2021  

  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a podľa ust. § 64 a nasl. a § 91 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona  

v platnom znení na vytvorenie umeleckého diela – zákazky:   

 (ďalej len „dodatok“).  

   

 

Čl. I  
 

Zmluvné strany  
 

OBJEDNÁVATEĽ:  Múzeum mesta Bratislavy   

Sídlo:                                        Radničná 1, 815 18 Bratislava   

Štatutárny zástupca:  Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB   

Osoby oprávnené konať vo veciach  

• zmluvných:  Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB  

• odborných:  Mgr. art. Magdaléna Kuchtová, ArtD.  

IČO:    00179 744  

DIČ:    2020801761   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu /IBAN:   

Telefón:     

e-mail:     

(ďalej len „objednávateľ“)  

                                                          a   

         ZHOTOVITEĽ:   CP! FUTURE s.r.o.  

Sídlo:    Hanulova 611/11, 94901, Nitra  

v zastúpení:   Mgr. art. Miroslav Král  

IČO:     51241102  

DIČ:     2120658056  

IČ DPH:    SK2120658056  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu /IBAN:    

Telefón:     

e-mail:       

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú aj ako ,,zmluvné strany“.  

 

Preambula  

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu č. AF3-82/2021 

podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) za účelom 

vytvorenia umeleckého diela – zákazky „Architektonický návrh stálej expozície výstavného 

mobiliáru a jeho výrobu, návrh grafických prvkov, zalomenie popisných textov a ich inštaláciu, 

zalomenie exteriérových panelov a návrh záhradných úprav v exteriéri Múzea Antická 

Gerulata“ (ďalej len „Dielo“). 



2. Po prehodnotení návrhu diela zo strany objednávateľa boli zhotoviteľom zistené položky 

naviac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Tieto položky neboli pri uzatváraní zmluvy 

známe a ich nutnosť vyplynula až v priebehu vykonávaniu prác pri realizácii predmetu diela. 

Ich zahrnutie je potrebné pre dokončenie diela. 

Čl. II 

Predmet dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.2, Čl.II sa mení nasledovne:  

  

DIZAJNÉRSKE PRÁCE:                                                           5  800 €  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh grafiky pre interiér   

(popisky k predmetom a sprievodný text)              1000 €  

Návrh grafiky pre exteriér (3ks tabule)                                              400 €  

Návrh expozície (stôl a poklopy na zbierkové predmety)       1600 €  

Návrh mobiliáru (pokladňa, skrinka)                                              1200 €  

Projektová dokumentácia pre výrobu (výkresy)                         1200 €  

Návrh záhradných úprav                                                                      400 €  

 

VÝROBA EXPOZÍCIE A MOBILÁRU                                    19 963 €  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kameň Lapitec, 2x150x330 cm – 3 ks                                          4540 €  

Lapitec (rezanie, dovoz, montáž)            1495 €  

Stôl pre expozíciu (stolárske práce, materiál)     3560 € 

Pokladňa, skrinka na merch (stol. práce, mat.)     1480 €  

Fúkané sklo (formy, vyfukovanie, materiál)                             4276 € 

Sklené spodné platničky                                                           1664 € 

Mosadzné komponenty na fixáciu skla (CNC)          1248 € 

Grafika popisky, doštičky       800 € 

Produkcia – projekt management                         500 €  

Autorský dozor                                                                 400 €  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spolu bez DPH                                                                            25 763 €  

Spolu s DPH                                                                           30 915, 60 €  

 



2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1, Čl. III sa mení nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vytvoriť a  odovzdať dielo bez vád a nedorobkov v rozsahu 

stanovenom v  čl. II a za podmienok tejto zmluvy v lehote do 1. 2. 2022. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.2, Čl. IV sa mení nasledovne: 

Odmena za vytvorenie diela:             25 763 € + 20% DPH  

       DPH     5 152,60 €  

       Celková suma             30 915,60 €  

       Slovom:  tridsaťtisícdeväťstopätnásť EUR a šesťdesiat centov.  

       Zhotoviteľ je platcom DPH. 

2.4 Podľa bodu 5.1., Čl. V, na základe navýšenia ceny diela o pridané položky rozpočtu bude 

zhotoviteľovi doplatený vzniknutý rozdiel pri prvej splátke (70% z odmeny za vytvorenie diela. 

Rozdiel bude taktiež vyplatený formou zálohovej faktúry. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenie 

3.1 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

3.2   Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

3.3  Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 

obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.   

3.4   Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom dodatku, 

budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jeho platnosti, že tento dodatok pred podpísaním 

riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, 

nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 

stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:   

  

V Bratislave, dňa       V Bratislave, dňa  

  

  

  

  

  

  

...............................................................  ........................................................  
Mgr. Zuzana Palicová    Mgr.art. Miroslav Král 

          poverená vedením MMB     konateľ  

 


