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DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O  DIELO  č. 2/2017 ZO DŇA 09.10.2017 

uzatvorenou podľa ustanovenia § 39 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov medzi: 

 
 
 
Zhotoviteľ:   
Názov:   Jakub Kňažek - DžejKej 
Sídlo:    P. O. Hviezdoslava 17/13-8, 018 51 Nová Dubnica 
IČO:    48079081 
DIČ:    1120014632 
č. účtu :    
IBAN:     
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
Objednávateľ: Turčianska galéria v Martine 
Sídlo:    Daxnerova 2, 036 01 Martin  
IČO:    36145327 
DIČ:   2020598327  
Štatutárny zástupca:    Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka 
Zriaďovateľ:  Žilinský samosprávny kraj 
   Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002  
Právna forma:    331 – príspevková organizácia 
Bankové spojenie:      
číslo účtu:       
Telefón:   

 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 2/2017 
uzatvorenej dňa 09.10.2017 v tomto znení: 
 
Článok 3, Termín plnenia vyššie uvedenej Zmluvy o dielo č. 2 sa mení nasledovne: 

 
Článok 3 

Termín plnenia 
 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote do 31.12.2017. 
 
2. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo 

vykonávaní prác na diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými 
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nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom, na ktoré nemá zhotoviteľ 
vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre 
prekážky ležiace na strane objednávateľa. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2017 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto 
dodatku č. 1 obidvomi zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 
tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Martine, dňa 15.11.2017 
 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 

       objednávateľ             zhotoviteľ 
Ing. Alexandra Rybárová                    Jakub Kňažek 

         Turčianska galéria v Martine           Jakub Kňažek - DžejKej 
 

 


