Dodatokč.1
k zmluve o spo|uprácipri zabezpečení
mediá|nychs|užieb
na územímestskejčastiBratislava_ Rača

'
uzavretejpodťa$269ods.2a$ 642anas|'
zÍkonač,513lI99I Zb, obchodnýzákohníkv zneníneskorších
predpisov
medzizmlurnrýmistranami
Mestská čast'Bratislava _ Rača
Kubačova21' 831 06 Bratislava
v zastúpení:
Mgr. PeterPilinský,starosta
ICO: 00304557
DIČ 2020879212
Bankovéspojenie: VÚB, a.s.,Bratislava
C. účtu:
42103210200
(ďalej len,,objednávateť..)
objednávatef:

a
Dodávatel':

Media Račanspo|.s. r. o.
Kubačova21, 831 06 Bratislava
v zastupení:
Ing.Monika Debnárová,konatel'ka
ICO:35895586
DIC:202186519'7
Bantovéspojenie : Tatrabankaa.s.
262408400211100
C. účtu.:
(ďalej len,,dodávateť..)
(spoluaj ,,zmluvné
strany..)
sa dohodlinalzavreti dodatku č.1 k zmluveuvedenejv ziůt|avi
dodatkuč.1 (ďalej len
podťa
podmienok.
nižšie
uvedených
,'zmluva..)

Jednotlivéustanoveniazmluvy sa meniaa dopíňajúnas|edovne:
1. V čl.IV. bod 1 písm.a) zmluvy sa póvodnéznenie tohto ustanovenianahrádza nol"ým
znen ím :
,,1.Dodávatef sa zavázuje zabezpeÓiťpte objednávateťa:
a) výrobu televízneho programu o objednávatel'ovi s názvom ,,Račiansky magazín,,
v celkovej dižke 15 min jedna relácia v intervaloch raz za dya qýždnes výnimkou
mesiacov júl a august, v ktorých sa intervaly stanovujúraz mesačnealebo podťa
vzájomnej dohody zmluvných strán,..

póvodnépísm.b) - na zrá'&lade
2. v ěl. v. sa vypúšťa
čohosavčl.V. doterajšiepísm.c) až
podťaporadia ako písm.b) ažd).
e) označujú
3. Prílohač. 1 k zrrrluve,obsahujúcapodťač.II..bod4. zrrlur'y akfualizovanýfinančný
plránýkajúcisa zabezpečenia
mediálnychsluŽieba aktivítna rok 2013znie :
,,Priloha č.l
k zmluve o spo|uprácipri zabezpečení
mediálnych služiebna územímestskejčastiBratislava - Rača
prerok 2013
plánu spoločnostiMedia Rača'spol.s.r.o.na rok 2013odsúhlasen
Po|ožlryÍinančného
éaZN IvI]L
MC Bratis|ava- Rača lUZN 233l1Il12|P
Príimová časť:
- pri|eln z rozpoětumestskejěasti BÍatis|ava_ Račaňa zabezpeěLniemediálnych služiebpre rok 20 13
vo ýške
11499.696C
VÝdavková časť:
- Plánovanéýdavky na zabezpečeniemediálnych služieb(televíznevysielanie,tlaěenéperiodikum
B.aěianskyýber a adminisfráoiuweb stnánkywww'raca.sk)pre rok 2013
71499'696e
položkovitéplnenie:
- televízia
- Raěiansky ýber
- web

33221,28 C
35529'216€
2749,20C

Splátkový kalendár pre rok 2013/ mesiac
Janurár
Februrár
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
október
November

5958'36
€
5958'36€
5958,3ó€
5958'36€
5958'36€
5958'36€
5958'36€
5958'36€
5958,36€
5958'3ó€
5957,736
€*
II.

ostatnéustanoveniaznluly, dodatkomč.l nedotknuté,ostrívajú
v platnosti.

III.
l. Dodatokč. 1 je lyhotovený v šýoch rovnopisochs platnosťouoriginálu , z ktorýchdostane
kaŽdázmlurná stranapo dvoch rormopisoch.
2. Zm|uvnéstrany svojim podpisom potvrdzujú,žeďodatokč.1 nebol uzavret.ýv tiesni, za nápadne
nevýhodnýchpodmienokpre ktorukolVek zo zmluvných strrín,žejeho jednotliqým ustanovenram
porozumeli,tieto súprejavomich vážneja slobodnejvóle, zavázujúsa ich dobrovo|heplniť,čo
potwdzujúvlastnoručnými
na znak súhlasu
podpismi.
platrrosť
3. Dodatokč. 1 nadobúda
dňom podpísaniaobomazmlur'nýmistranamia účinnosť
v deň
po dni zverejneniadodatkuč' l na webovomsídleobjednávatel'a.
nasledujúci
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Medlo R6čo,rpol.s
2l
KubaěÓvá

83106 BratlElava
lČol36g95586Dlli 202Í8661c7

