DODATOK Č. 1

K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZO DŇA 3.5.2021
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Odberateľ:
Banskobystrický kraj Turizmus
so sídlom Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52 132 072
krajská organizácia cestovného ruchu, zapísaná v registri organizácii cestovného ruchu
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu, číslo spisu:
31943/2018/SCR
v ktorej mene koná: Ing. Daniela Chrančokvá , PhD. – predseda,
(ďalej len ako „Odberateľ“)
a
Poskytovateľ:

Ján Fiala

(ďalej len ako „Poskytovateľ“ alebo spolu Odberateľ a Poskytovateľ ako „Zmluvné strany“)
I.
Všeobecné ustanovenie
1.

2.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením § 516 ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov uzatvárajú
nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 3.5.2021 (ďalej len
ako „Zmluva“), v ktorom sa dohodli na zmene nasledovného ustanovenia uvedenej
Zmluvy.
Tento Dodatok Zmluvné strany uzatvárajú z dôvodu pridania extra termínov na
mesiac september a zníženia maximálnej kapacity účastníkov zážitku na 2 osoby
z dôvodu opatrení súvisiacich s Covid 19
II.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
3.5.2021 v článku II. Ods. 2 nasledovne:
Odberateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za jedno poskytnutie služby zaplatiť sumu 27,00
EUR. Mesačná Odmena bude vypočítaná ako násobok počtu zabezpečených služieb
Poskytovateľom a jednotkovej sumy Odmeny podľa tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
3.5.2021 v článku II. Ods. 3 nasledovne:
Odmenu za riadne a včas poskytnuté služby sa Odberateľ zaväzuje Poskytovateľovi
uhrádzať súhrnne, za služby poskytnuté počas jedného mesiaca, a to vždy najneskôr do 15
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa Odmena uhrádza.
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3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
3.5.2021 v Prílohe č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 3.5.2021 nasledovne:
Opis služby Čáry máry hrnčiarom
Služba pozostáva z:

Oboznámením sa s hrnčiarskym remeslom za
prítomnosti lektora. Služba zahŕňa prácu s hlinou
a vytvorenie si vlastných výrobkov na elektrickom
alebo klasickom kopacom kruhu.
1
o 16:00 hod.
2 hodín
Každý piatok v mesiaci september
Brehy 313, 968 01 Nová Baňa
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Minimálny počet klientov pre jedno poskytnutie:
Čas začatia poskytovania:
Trvanie poskytnutia:
Termín alebo termíny poskytnutia:
Miesto poskytnutia:
Maximálny možný počet klientov (účastníkov)
počas jedného poskytnutia služby:
Osobitné dojednania Zmluvných strán:

služba zahŕňa aj poskytnutie materiálov
a zapožičanie potrebného náradia klientovi
Odberateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že
Poskytovateľ nemá v súvislosti so spotrebovaným
materiálom alebo v súvislosti s opotrebením
zapožičiavaného náradia voči Odberateľovi žiadne
ďalšie nároky okrem tých, výslovne dohodnutých
v tejto Zmluve.
27 EUR na deň kurzu

Odmena Poskytovateľa:

III.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

5.
6.

V ostatných častiach k zmene Zmluvy nedochádza.
Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 1
rovnopis.
Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy, resp. jej časti na iný
subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže
Zmluvné strany sa tak dohodli. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov
neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tohto dodatku a
Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu keď bolo písomné
oznámenie o odstúpení od tohto dodatku a Zmluvy doručené druhej Zmluvnej
strane.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle Prenajímateľa podľa ust.
§ 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dodatku sa dôkladne oboznámili a tento
uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, alebo za inak nevýhodných podmienok,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V prípade, ak niektoré ustanovenie Dodatku je alebo sa z akéhokoľvek dôvodu
stane neplatné, neúčinné, alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to
mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných
ustanovení Dodatku resp. Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere,
rešpektujúc zásadu dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné
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7.

8.
9.

alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pričom účel a zmysel dodatku resp. Zmluvy musí byť zachovaný.
Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvorená, rovnako v prípade, ak k nej
vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo
nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia dodatku resp. Zmluvy a ak také
ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych
predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom,
pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej
vety.
V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej
zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok
vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím
dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tomuto Dodatku sú platné výlučne formou
písomných dodatkov.
Zmluvné strany prehlasujú, že svoje osobné a iné údaje týkajúce sa druhej strany
tejto zmluvy, spracuje a bude s nimi nakladať v súlade s požiadavkami nariadenia
č.2016/679 GDPR („General Data Protection Regulation“) a zákona č.18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Banskej Bystrici dňa 15.9.2021

.........
..............
Banskobystrický kraj Turizmus
Odberateľ

..................
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Ján Fiala
Poskytovateľ

.................

