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DODATOK Č.1 K ZMLUVE O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU A O 
POSKYTNUTÍ LICENCIE č. 101-2021 

 
ČÍSLO DODATKU: 252-2021 

uzavretý  podľa  článku 8. bod 8.3. Zmluvy o podaní umeleckého výkonu a o poskytnutí 

licencie č. 101-2021 zo dňa 23.4.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito účastníkmi: 

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
sídlo: Židovská 1,  815 15 Bratislava, SR 
IČO: 30 794 554 
DIČ: 2021795358 
IČ DPH: SK 2021795358 
konajúce osobou: Mgr Katarína Hulíková, riaditeľka 
právna forma: príspevková organizácia Hlavného mesta SR 

Bratislavy 
(ďalej len "BKIS") 
 
 

a 
 
 
Zuzana Fialová 
Trvalé bydlisko:                                               Romanova 13, 851 02 Bratislava, SR  

 
Dátum narodenia: 17.5.1974 

 
IBAN: SK43 1100 0000 0029 1688 1783 

 

(ďalej len "Umelec")  
Článok 1 

Predmet dodatku 
 

Článok 3 bod 3.1. Zmluvy sa nahrádza novým znením a znie takto:  
 
„3.1. BKIS sa zaväzuje zaplatiť Umelcovi za každé zabezpečenie podania Umeleckého 
výkonu v divadelnej inscenácii podľa bodu 2 a za poskytnutie licencie podľa bodu 4 
odplatu vo 300,- EUR (slovom tristo eur) vrátane DPH za každé uvedené predstavenie, 
alebo za každé odvysielané podanie Umeleckého výkonu v divadelnej inscenácii 
prostredníctvom online prostredia. V prípade, že bude predstavenie odohrané pred 
divákmi a zároveň bude vysielané (streamované) prináleží Umelcovi odplata len vo výške 
200,- Eur.“  
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Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

2.2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom, nasledujúcim po jeho zverejnení.  

 
2.3. Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v troch (3) originálnych vyhotoveniach, z ktorých  

jeden (1) rovnopis dostane Umelec a dva (2) obdrží BKIS.  

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.1 oboznámili a že 
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa _____________________________ 

 Mgr Katarína Hulíková, riaditeľka 

 

 

 

  

V Bratislave dňa _____________________________ 

 Zuzana Fialová, umelec 
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