
Dodatok č. 1 
k Zmluve o nájme 13/2011/OP 

uzatvorený podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: 
Obeh. meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 
37781227 
2021452323 
Dexia banka, a. s. 
8523408300/5600 
Mgr. Erika Cintulová - riaditeľka 

(ďalej len „prenajímateľ") 

Nájomca: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 

Múzeum Slovenského národného povstania 
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 
35 986 077 
2021443556 
Štátna pokladnica 
7000069616/8180 
PhDr. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ múzea 

(ďalej len „nájomca") 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorý mení ČI. II. Predmet zmluvy ods. 2.2 nasledovne: 

Predmetom zmluvy je zároveň záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do nájmu spôsobom 
určeným v tejto zmluve a v súlade s účelom tejto zmluvy počas digitalizácie za odplatu múzejné 
predmety zo zbierok špecializovaných múzeí prenajímateľa, v nasledovne uvedenom počte 
a štruktúre, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak: 

Celkový počet 
predmetov 

Predmety 2D 
do formátu A3 

Predmety 2D 
nad formát A3 

Predmety 3D 
do 70cm 

Predmety 3D 
nad 70cm 

4953 2630 851 1050 422 

a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie digitalizácie týchto múzejných zbierkových predmetov najmä 
v mieste ich trvalého uloženia. 

2.3.4. Prenajímateľ zároveň udeľuje súhlas nájomcovi s prípravou a prevozom zbierkových 
predmetov externou spoločnosťou, s ktorou má nájomca uzatvorený zmluvný vzťah na základe 
Realizačnej zmluvy č. DM02 a Dodatku č. DM02-01 zo dňa 19. 8. 2013 v zastúpení Dokument Logistik 
s. r. o. a na digitalizáciu zbierkových predmetov externou spoločnosťou, s ktorou má nájomca 
uzatvorený zmluvný vzťah na základe Realizačnej zmluvy č. DM04 a Dodatku č. DM04 - 01 zo dňa 
19. 8. 2013 v zastúpení TENDER MEDIA GROUP, s. r. o. a STUDIO 727, s. r. o.. 



Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s hodnotou originál, z ktorých tri vyhotovenia 
dostane nájomca a dve prenajímateľ. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa osobitného 
právneho predpisu. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme zostávajú nezmenené. 

V Kežmarku, dňa J t T - O f . W ? V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2013 

Prenajímateľ: Náinmr.a-

M i i z e u m v K e ž m a r k u 
Kradné námesiie 42 

060 01 Kežmarok 

riaditeľka 
Múzeum v Kežmarku 

generálny riaditeľ 
Múzeum SNP 


