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Dodatok č. 3
k Zmluve o spolupráci a zriadení spoločného pracoviska Turistickej informačnej kancelárie
Mesta Banská Štiavnica a Slovenského banského múzea uzatvorenej medzi:

zastúpené:
Bankové spojenie:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
VÚB, a. s., Žiar nad Hronom
č. ú.: 14525422/0200
IČO: 320501
a

v správe:

zastúpené:
Bankové spojenie:

Slovenská republika
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
PhDr. Jozefom Labudom, CSc., riaditeľom múzea
Štátna pokladnica
č. ú.: 7000393520/8180
IČO: 35998652
DIČ: 2021131189

I.
Predmetom dodatku je zmena čl. IV. Zmluvy o spolupráci zo dňa 28.5.2007 v znení dodatku
č. 1 zo dňa 26.10.2009, a to tak, že sa ruší celý text čl. IV. a nahrádza sa textom tohto znenia:
1.

2.

IV.
Mesto Banská Štiavnica (ďalej komitent) vystupuje voči SBM ako dodávateľ so zmluvou
o komisionálnom predaji. Komitent dodáva tovar, o predaj ktorého má záujem okrem
minerálov a podobných suvenírov. Slovenské banské múzeum predáva tovar bez rabatu
a zaväzuje sa, že po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka do 15 dní zašle komitentovi
vyúčtovanie predaného tovaru.
Mesto sa zaväzuje, že za uvedený predaj tovaru bez rabatu prispeje ročne SBM 1.000 EUR
na zveľadenie priestoru IC a propagácie činnosti a aktivít IC na základe vystavenej faktúry
doloženej prílohami.
II.
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

1.
2.

III.
Dodatok č. 3 sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2013.
Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 3
nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
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3.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 3 uzavreli na základe slobodnej vôle, nebol
uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si ho prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán dostane po
dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa 08.01.2013

Mesto Banská Štiavnica
Primátorka mesta

Mgr. Nadežda Babiaková v.r

Slovenské banské múzeum
riaditeľ múzea

PhDr.Jozef Labuda v.r.

