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DODATOK Č. 1  

K  

RÁMCOVEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB ZO DŇA 21.02.2019 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Článok I.   

Zmluvné strany 

  

Objednávateľ:  Bratislavská integrovaná doprava, a.s.  

Sídlo:      Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

v zastúpení:   PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva  

Ing. Patrícia Mešťan, člen predstavenstva 

Ing. Tomáš Vašek, člen predstavenstva 

Zapísaný:     obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4799/B  

IČO:       35949473 

DIČ:       2022045894  

IČ DPH:     SK2022045894  

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN:    SK3109000000000275639495 

kontaktná osoba:  Mgr. Miroslav Staník  

číslo telefónu:  +421 948 181 875 

mail:          stanik@bid.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ")  

  

a  

  

Dodávateľ:    EDIO s. r. o. 

Sídlo:     Slanská 14, Prešov 080 06  

v zastúpení:    Lukáš Zachar, konateľ 

Zapísaný v:    Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 34405/P  

IČO:     50 783 351 

Bankové spojenie:   Fio banka, a. s.  

IBAN:    SK11833000000002301209659  
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(ďalej len „Dodávateľ") 

  

 (Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.02.2019 Rámcovú zmluvu o poskytovaní grafických služieb, 

ktorej predmetom je poskytovanie grafických služieb Dodávateľom pre Objednávateľa a ich 

dodanie na adresu Objednávateľa v rozsahu určenom zmluvou (ďalej len „Zmluva“). Dodávateľ 

sa Zmluvou zaviazal vykonávať pre Objednávateľa grafické a kreatívne služby spracovania 

textových a obrazových podkladov podľa požiadaviek Objednávateľa, a to na základe 

samostatných objednávok.   

 

Článok II.  

Predmet Dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok V. Trvanie zmluvy, ods. 1 sa mení a znie nasledovne: 

 

 „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, 

alebo  do vyčerpania maximálnej výšky odmeny 14.000,- EUR na celý rozsah dodaných služieb 

uvedenej zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.“ 

 

Článok III. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle Objednávateľa. 

 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia po 

jednom rovnopise.  
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 

Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, na znak čoho Dodatok podpisujú.  

 

 

(Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na ďalšej strane Dodatku) 

 

 

Za Objednávateľa:    Za Dodávateľa: 

 

V Bratislave dňa ...........................................  V.................................. dňa...................................... 

 

 

________________________________  __________________________________ 

PhDr. Branislav Masarovič   Lukáš Zachar 

predseda predstavenstva   konateľ 

 

 

________________________________ 

Ing. Patrícia Mešťan 

člen predstavenstva 

 

 

________________________________ 

Ing. Tomáš Vašek 

člen predstavenstva 
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