MAGTS1800137

•

DODATOK č. 1

k Zmluve o spolupráci zo dňa 12. 3. 2018

(ďalej len „dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(ďalej len „hlavné mesto“)

a
Poskytovateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:

STAR production, s. r. o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel
Sro, vložka 32203/B
35890851
2021889166
SK2021889166
Prima Banka, a. s.
SK61 5600 0000 0078 0372 3001
(ďalej len “STAR production“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. 3. 2018 Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“).
Vzhľadom na to, že zmluvné strany majú záujem o spoluprácu aj v roku 2019, dohodli sa
v súlade s čl. VI ods. 5 zmluvy na uzatvorení tohto dodatku.
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Článok I
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy:
1.

V článku III ods. 4 zmluvy sa na konci dopĺňa nová odrážka s nasledovným textom :
„STAR production je povinná v roku 2019 poskytnúť hlavnému mestu priestor v periodiku
Metropola v rozsahu 1/1 strany, v periodiku Slovenka v rozsahu 1/1 strany, vo vybraných
printových médiách vydavateľstva podľa objednávky v rozsahu 1/1 strany.“

2.

V článku III zmluvy sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:
„8. Primátor hlavného mesta prevezme záštitu nad kultúrno-spoločenskými podujatiami: Otec
Roka 2019, Veľvyslanectvo Mladých 2018/2019, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča
2019 a Letná časť Bratislavských módnych dní 2019.“

3.

V článku IV ods. 1 sa na konci dopĺňa text:
„Za poskytnutie priestoru v roku 2019 v zmysle čl. III ods. 4 posledná odrážka je hlavné mesto
povinné zaplatiť STAR production odplatu vo výške 1 200,00 EUR (slovom: tisícdvesto eur)
bez DPH na základe vystavenej faktúry do 31.3.2019.

4.

V článku V odsek 1 znie:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2019.“

Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.

2.

Práva a povinnosti týmto dodatkom zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.

3.

Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán dostane dve (2) vyhotovenia.

4.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V Bratislave, dňa................................

V Bratislave, dňa................................

...........................................................
Ing. Mária Reháková
konateľka

.............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

