
 
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve  

zo dňa 7.1.2021 
 
 
 
Objednávateľ/nadobúdateľ:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
 
sídlo:    Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves  
štatutárny orgán:    Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea  
IČO:     31297927 
DIČ:     2021432798 
bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN:     SK60 8180 0000 0070 0018 4518  
Kontaktná osoba  
vo veciach realizácie zmluvy:  Ing. Zuzana Krempaská   
Kontaktná osoba  
v zmluvných veciach:   Ing. Zuzana Krempaská 
(ďalej len „objednávateľ/nadobúdateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     Ateliér Masár s.r.o. 
 
právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
registrácia:    vložka číslo: 33422/S 
sídlo:     Bratislavská 49, 902 01 Pezinok 
štatutárny orgán:   Mgr.art. Peter Masár (konateľ) 
IČO:    52593975 
DIČ:    2121092963 
IČ DPH:  SK2121092963 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK10 0900 0000 0051 6370  
kontakt:    atelier.masar@gmail.com / +421 904 696 826 
(ďalej len „zhotoviteľ“ ) 
 
(spolu aj ako „zmluvné strany“)   
 
 
Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode zhodli na zmene znenia Zmluvy o dielo uzavretej dňa 
7.1.2021 a to: 
 
Mení sa článok I. 
 
 1.4 Termín ukončenia diela sa mení z 12.2.2021 na 31.3.2021  
Mení sa článok II. 
2.1 b) Termín odovzdať celé dielo objednávateľovi/nadobúdateľovi v elektronickej podobe do 
31.3.2021, čo bude potvrdené na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, podpísanom oboma 
zmluvnými stranami. 
 
 



 
Mení sa článok III. 
3.2. Nárok na odmenu vzniká po odovzdaní riadne a včas vytvoreného diela zhotoviteľom do 
31.3.2021 
 
 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej dňa 7.1.2021, znením tohto dodatku č. 1 sú 
nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti. 
 

Tento dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej dňa 7.1.2021 
a nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti dátumov podpisov 
zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 
 

Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho 
vyplývajúcich porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 
neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne 
podpisujú. 
 
 
Za objednávateľa/nadobúdateľa:                         Za zhotoviteľa: 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa          V Pezinku, dňa   
 
    
 
..........................................    .............................................. 
   Ing. Zuzana Krempaská           Mgr. art. Peter Masár 
  riaditeľka             konateľ Ateliér Masár, s.r.o.         
 


