
DODATOK č. 2

k zmluve o spolupráci pri realizácií výstav uzatvorenej dňa 13. 8. 20201 v zmysle ustanovenia § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi:

Organizácia: Ponitrianske múzeum v Nitre
Sídlo: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
IČO: 36102652
DIČ: 2021431973
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: SK55 8180 0000 0070 0031 1193
Zastúpený: Mgr. Patrícia Žáčiková, riaditeľka
Zodpovedný pracovník: Mgr. Zuzana Vilčeková

(ďalej len „Ponitrianske múzeum v Nitre "

a

Zodpovedný pracovník: Dušan Nevin

Vystavovateľ: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: SK70 8180 0000 0070 00311505
Zastúpený: Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ

(ďalej len „Staré divadlo")

(ďalej len „zmluvné strany")

I. Predmet Dodatku

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2, ktorý upravuje bod 2 Článku III. Účel a termín nasledovne:

Výstava bude inštalovaná vo výstavnom priestore v areáli Ponitrianskeho múzea v Nitre v dňoch od 
16. 8. 2021 do 31. 3. 2022. Inštalovanie bude realizované v termíne od 16. 8. 2021 do 17 .8. 2021. 
Deinštalácia bude realizovaná v termíne 4.4.-5.4. 2022.

2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti v celom 
rozsahu.

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre stranu Ponitrianske 
múzeum v Nitre, a dva rovnopisy pre Staré divadlo.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne a vážne, prejav vôle je 
určitý a zrozumiteľný, tento Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných 



podmienok. Zmluvné strany obsah tohto Dodatku č. 2 porozumeli a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho vlastnoručne podpísali.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že boli informované so spracúvaním osobných údajov v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 
(GDPR) ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na právnom 
základe uzatvorenia a plnenia zo zmluvy s nadobúdateľom.

5. Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

V Nitre, dňa 10.1.2022 V Nitre, dňa /

riaditeľStarého divadla Karola Spišáka v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova tr. 1, Nitra 949 01

Mgr.Patrícia Žáčiková
riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre


