Dodatok č. 1
k Zmluve o spracovaní a vysielaní
zvukového spravodajstva
č. OZ_054/2021
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov

Zhotoviteľ:

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Sídlo: Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
V zastúpení: Miroslav Bakura, DiS. art., konateľ
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo bank. účtu: SK78 0200 0000 0023 7476 8451
IČO: 36728683
DIČ: 2022310114
ďalej len „Spoločnosť“

Objednávateľ :

mesto Topoľčany
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo bank. účtu: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
ďalej len „ mesto Topoľčany“
(Zhotoviteľ a objednávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. I.
Predmet dodatku
Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.03.2021 Zmluvu o spracovaní a vysielaní zvukového
spravodajstva č. OZ_054/2021. Z dôvodu rozšírenia predmetu činností zhotoviteľa sa
zmluvné strany dohodli na úprave nasledujúcich ustanovení Zmluvy o spracovaní a vysielaní
zvukového spravodajstva č. OZ_054/2021:
V Čl. I Predmet zmluvy sa bod 1. nahrádza nasledujúcim znením:
1. Spracovanie a odvysielanie zvukového spravodajstva, rozhovorov, oznamov a spotov
v Rádiu Topoľčany (frekvencia 102,9MHz) a výlepová služba podľa požiadaviek
objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.

V Čl. II Cena a objem sa mení znenie bodu 1. nasledovne:
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za spracovanie a odvysielanie zvukového
spravodajstva a iných produktov definovaných v čl. I. v hodnote 2,00 € za každú
spravodajskú informáciu, či oznam v relácii „Udalosti“, v hodnote 2,00 € za každú
informáciu, či oznam v relácii „Región“ v hodnote 7,00 € za každý reklamný spot,
v hodnote 50,00 € za výrobu relácie mesta Topoľčany, v hodnote 100,00 € za premiéru
relácie mesta Topoľčany a v hodnote 100,00 € za reprízu relácie mesta Topoľčany,
výrobu a odvysielanie reportáže z terénu v hodnote 70 € a výlepovú službu v hodnote
0,60 € za plagát počas platnosti tejto zmluvy.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č.
40/1964Zb. Občiansky zákonník.
2. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol
dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že dodatok uzavreli z vlastnej
vôle, vážne a zrozumiteľne.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch. Zhotoviteľ obdrží pri podpise
jedno (1) vyhotovenie dodatku a Objednávateľ tri (3) jeho vyhotovenia.
V Topoľčanoch, dňa 9.8. 2021

..................................................
Mediálna a kultúrna spoločnosť
Topoľčany, s.r.o.
Miroslav Bakura, DiS. art.
konateľ, v. r.

............................................
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka, v. r.

