MO/2/2019

Dodatok č. 8
k zmluve o spolupráci číslo 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb
na území mestskej časti Bratislava – Rača
uzavretej podľa § 269 ods. 2 a § 642 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00304557
DIČ: 2020879212
VÚB, a.s., Bratislava
(ďalej len ,,objednávateľ“)

a
Dodávateľ:
v zastúpení:

Media Rača, spol. s. r. o.
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Ing. Monika Debnárová, konateľka
IČO: 35895586
DIČ: 2021865197
Tatrabanka a.s.

Bankové spojenie :
Č. účtu.:
(ďalej len ,,dodávateľ“)
(spolu aj „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí dodatku č. 8, ktorého prílohu tvoria položky finančného plánu odsúhlaseného
UZN MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 20/05/02/19/P, UZN 21/05/02/19/P. ktorým bol schválený
Rozpočet mestskej časti na rok 2019 k zmluve o spolupráci uvedenej v záhlaví dodatku č. 8 (ďalej len
„zmluva“) podľa nižšie uvedených podmienok.
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„Príloha č.1“
k zmluve o spolupráci číslo 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti
Bratislava – Rača pre rok 2019
Položky finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2019 odsúhlasené UZN MZ
MČ Bratislava – Rača č. UZN 20/05/02/19/P a UZN 21/05/02/19/P boli z dôvody ukončenia
objednávky na externé spracovanie administrácie web stránky www.raca.sk k 15.3.2019 upravené
nasledovne:
Príjmová časť:
- príjem z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na zabezpečenie mediálnych služieb
pre rok 2019
30 607,00 €
Výdavková časť:
- plánované výdavky na zabezpečenie mediálnych služieb (zabezpečenie grafického spracovania
a tlače a distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber a fotografické služby)
pre rok 2019
30 607,00 €

Položkovité plnenie:
- Račiansky výber (tlač RV, odpady, grafické spracovanie, fotopráce)
- Vedenie samostatného účtu na prostriedky pochádzajúce z rozpočtu MČ

30 506,00 €
101,00 €

Upravený splátkový kalendár pre rok 2019 platný od 01.04.2019

Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:

2 416,20 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €

I.
1. Dodatok č. 8 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dostane
každá zmluvná strana po dvoch rovnopisoch.
2. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že dodatok č. 8 nebol uzavretý v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, že jeho jednotlivým ustanoveniam
porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo
na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia dodatku č. 8 na webovom sídle objednávateľa.
V Bratislave, dňa 29.03.2019

V Bratislave, dňa 29.03.2019

...................................................
Objednávateľ

...................................................
Dodávateľ
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