
Garant: 
 
Ú OaM POFIS 

 
Zmluva na dielo a licenčná zmluva na použitie a šírenie diela známkovej 

tvorby 

Parafy: 
 
 

Strana 1/2 
 

Ev. číslo: 
1394/2010 

 

Dodatok č. 1 
 

k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve 
podľa § 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. - autorský zákon  

 
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

1.  Objednávateľ: SLOVENSKÁ  POŠTA, a. s. , Partizánska cesta č.  9,  
                                                    975 99 Banská Bystrica  
 Zástupca: Ing. Marcela Hrdá – generálna riaditeľka 
  Ing. Gabriela Ondrušová – riaditeľka úseku obchodu a marketingu 

obidve na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. podľa 
podpisového poriadku (OS-03 zo dňa 01.07.2011) 

 IČO:   36631124 
 DIČ:   2021879959 
          IČ DPH:    SK 2021879959                        
 Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Bratislava   
          Číslo účtu:                        8402012/0200 
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S 
 Kontaktná adresa pre účely tejto zmluvy: POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava 15 

Kontaktná osoba:     Mgr. Martin Vančo, PhD., tel. 54419896                                          
 
 (ďalej len “objednávateľ”) 
 
          a 
 
2.       Autor:    akad. mal. Rudolf Cigánik  
          Bydlisko:    Pod šachtou 6, 97251 Handlová 
          Bankové spojenie:  0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. 
          Číslo účtu:                         0066464094/0900 
          (ďalej len “autor”)                                
 
 

článok I. 
 

Dňa 27.01.2011 zmluvné strany uzatvorili  Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu, predmetom 
ktorej bolo vytvorenie diel autorom pre emisiu „Umenie - Ján Sambucus (1531 - 1584)“ (ďalej len 
„zmluva“). 
 
Na základe rozhodnutia Realizačnej komisie známkovej tvorby dôjde k zmene technológie tlače 
a rozvrhu tlačového listu emisie „Umenie - Ján Sambucus (1531 - 1584)“. 
 
V zmysle tohto rozhodnutia sa zmluvné strany podľa článku VIII. ods. 7 zmluvy dohodli, že sa  
zmluva  mení nasledovne: 
 
1. v článku I. ods. 2 sa  dopĺňa  písm. g) s nasledovným textom: 
  

g) „Umenie - Ján Sambucus (1531 - 1584)“ – sadrový model kupónu hárčeka pre raznicu  
reliéfnej tlače 

      formát obrazovej časti (maximálne):  88,8 x 27,2 mm  
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      technika tlače: reliéfna tlač z plochých platní v kombinácií       
s kovovou fóliou 

            návrh  modelu vypracovať:   v 4-nás. zväčšení 
  

2. v článku II. ods. 1. sa dopĺňa odrážka s nasledovným textom: 
- v čl. I. ods. 2 písm. g) tejto zmluvy do:          31.08.2011 

 

3.   v článku VI. ods. 1 sa dopĺňa  písm. g) s nasledovným textom:               

g)   za  dielo špecifikované v článku I. ods. 2. písm. g) tejto zmluvy - sadrový model kupónu  
         hárčeka pre raznicu reliéfnej tlače odmenu  vo výške 330,- € (slovom: tristotridsať eur). 

 
                                                                    článok II. 

 

V ostatných častiach ostáva zmluva nezmenená. 

 

                                                                          článok III.  

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený  v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „register“). Zverejnenie dodatku v registri sa 
nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tomto  
dodatku ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Tento dodatok nadobúda  účinnosť v súlade s ustanoveniami platných právnych 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.  

 

2.   Tento  dodatok  je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých autor obdrží jedno vyhotovenie. 

3.   Zmluvné strany  prehlasujú,  že si tento dodatok prečítali a uzavierajú ho slobodne, vážne  
      a jednoznačne. Na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho bez výhrad pochopili, ho podpísali. 
 
  V Bratislave,  dňa:                              V Handlovej, dňa: 
      
  ZA OBJEDNÁVATEĽA:                             AUTOR: 
 
 
 
..................................................                                      ............................................... 
       Ing. Marcela Hrdá                                                                       akad. mal. Rudolf Cigánik 
               generálna riaditeľka 
 
 
 
 
 
.................................................... 
        Ing. Gabriela Ondrušová 
  riaditeľka úseku obchodu a marketingu   


