DODAToK Č.1
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ SLUŽIEB V OBLASTI
REGIoNÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA Zo DŇA 01.03.2012
Článok1
Zmluvnéstrany
Media Rača,spol. s r.o.
so sídlom:Kubaěova21, 831 06 Bratislava
ICO:35 895586
reg. : oR oS BratislavaI, odd. Sro, vl.č.32676lB
zastúpená:
Ing.Monika Debnárová,konateť
(ďalej len ,,objednávate|','
gramatickomtvare)
v príslušnom

Viva studio s.r.o.
so sídlom:osadná10,83103 Bratislava
ICO:31 35'7'792
reg.:oR oS BratislavaI, odd.Sro'vl.č.5710/B
zastúpená:
Ing.Mária Urlandová,konatel'
(ďalej len
v príslušnom
gramatickomtvare)
',producent..
(spoluaj ,,zmluvné
stmny..)
Zm|lvné strany uzavreli medzi sebou dňa 01.03.2012zmluvu o poskýnutí služiebv
oblasti regionálneho televíznehovysielania, predmetom ktorej je úprava podmienok
vzájomnejspoluprácev súvislostis prípravouprogramového
materiáluurčeného
na televízne
lysielanie ajeho odlysielanímpre objednávateťa
(ďalej len,,zmluva..).Zmluvné strany sa
dohodlina uzavretítohtododatkuk zmluve.
Čhnok 2
Predmet dodatku
Zmluva sa menía dopíňanasledovne:
1' V článku4 ods. 1 písm.a) ažc) znejú:
,,a) zabezpečiťodvysielanie jednotlil'.ýchaudiovizuáinych píoglamov o Mestskej časti
Bratislava- Račas pracovnýmnáZvom,,Račiansky
magazin*pozostávajúcich
z premiéry
v celkovejdiŽke 15 min ajej 14 rcpriz,atov dvojtýŽdenných'
intervalochpočascelého
roka.s vj'rrimkoumesiacovjúl a august,v ktorých sa intervaly odvysielaniapremiéry
spolu so 14 rcprizami stanovujúv mesačnominterualealebo podl'a vzájomnejdohody
zmlur'rrýchstrán,..
b) zabezpeč,iť
televízneštúdio
na načítanie
vstupovk plogramupodťapísm.a) tohtočlánku
moderátorom/kou,
výrobu reportážea v1íroburozhovoruv štúdiu,
na základeinformácií
a tipov dodanýchobjednávatel'om,
c) zabezpečiť
kompletnúvýrobu a spracovanieaudiovizuálnychpríspevkov,na základe
podkladov a tipov zadaných objednávatel'ompťe vyhotovenie jednotliqých vydaní
audiovizuálnehoplogramudvojýždenníka
vrátaneich grafi ckej úpravy,'..
2. V člrinku4 ods. 1 sa na konci doplňanovépismenof,),ktoréznie:

zabezpečíÍ'
uverejnenie audiovizuálneho plogramu dvojtýŽdenníkana stránke
www.tvba.ska v archíveTV Bratislava, a to po dobu najmenej 6 mesiacov od
odvysielaniajeho premiéry...
3. Clánok 4 ods.4 sa r,ypúšt'a.
Doterajší
odsek5 v člránku
4 sa označí
ako odsek4.
4. V článku6 odsek1 znie:
poskytovaniesluŽieb pri v1foobea odvysielaníjednéhoaudiovizuálnehoproglamu
Za
,,1.
(premiéraa14 repriz) a ďalších sluŽieb podťa článku 4. tejto zmluvy
dvojtýždenníka
spojených s výrobou jedného audiovizuálneho proglamu sa objednávateÍ zaviizuje
producentoviZaplatiťodmenuvo výške609 Eur (slovom:šesťstodeváť
eur)bez DPH...
''0

C|ánok 3
ostatnéustanoveniazmlulrytýmtododatkomnedotknuté
ostávajúv platnostibez zmien.
Č|ánok4
Záverečnéustanovenia

1 . Zrušuje sa dohoda o zrušení zmluvy o poskýnutí služieb v

oblasti regionálneho
televízneho
r,ysielaniazo dňa 01.03.2012v znenídodatkuč.1 zo dia26'02.2013'
2 . Tento dodatok nadobúdaplatnost' dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť
01. marca2013.
3 . Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exempliíroch s povahou prvopisu, po dva pre
každ,6zo zmluvných strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, Že tento dodatok bol uzatvorený na ziiklade ich slobodnej
vóle, je jasný a zrozumitel'n:ý'nebol uzatvorený v časovejtiesni, za nápadne nevýhodných
podmienok, aŽe sa s jeho obsahom pred podpisom obozniitnili a nemajú voči nemu
námietkv.

V Bratislave"dňa27 'februára2013
Medio Ročo, spol.s r.o.
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Mediá Rača'spol.s r.o.
Ins. Monika Debnárová.konateť
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