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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O USKUTOČNENÍ UMELECKÝCH ČINNOSTÍ 
(ďalej len „Dodatok“) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

podľa ustanovenia § 51 a § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a podľa ustanovenia § 65 a nasl. zákona  
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) 
 
uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ: K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia  
so sídlom: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČO:  42 323 975  DIČ: 2023874226 
Zapísaný: Štatistický register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej 
 republiky 
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Petraško, riaditeľ 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Partner: Martin Marko 
Adresa:  
Rodné číslo:  
IBAN:  
E-mailová adresa:  
 
(ďalej len „Partner“) (spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.01.2022 zmluvu o uskutočnení umeleckých činností 
(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Partnera osobne uskutočniť odborné 
lektorovanie a odbornú prípravu umeleckých dielní s názvom „Graffiti škola“ 
v priestoroch Výmenníka Ľudová, Ulica Ľudová, 040 11 Košice, ktoré sa podľa dohody 
Objednávateľa a Partnera majú uskutočniť maximálne 8krát v každom mesiaci odo dňa 
účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „Umelecké dielne“), a to v rámci aktivít SPOTs – 
kultúrno-spoločenské centrá. Činnosti podľa tohto bodu Zmluvy budú uskutočnené 
osobne Partnerom, vo vlastnom mene Partnera a na zodpovednosť Partnera. 

 
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 56 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve v tomto 
znení: 
 
 
PREDMET DODATKU 
Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení sa bod 42 Zmluvy, a jeho nové znenie je: 
  
4.  „Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.05.2022.“  
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom, zostávajú platné v pôvodnom 

znení. 
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2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných 
strán. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane po 
jednom rovnopise. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku zhodne vyhlasujú, že jeho zneniu porozumeli a 
že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie 
svoje podpisy. 

 
V Košiciach, dňa 24.05.2022 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
K 13 – Košické kultúrne centrá, 

príspevková organizácia 
JUDr. Tomáš Petraško, riaditeľ 

V Košiciach, dňa 24.05.2022  
 
 
Partner: 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

                             Martin Marko 
                      

 


