
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011
uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 31.08.2011

Článok 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mestský úrad Stará Turá
Sídlo: SNP 1/2

916 01 Stará Turá
V zastúpení: Ing. Ján Kišš – primátor
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 2721550853/0200
Telefón/fax: 032/746 1615   776 4276
E-mail: livia.boorova@staratura.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Reklamná agentúra T-štúdio, s. r. o.
Jiráskova 169
916 01 Stará Turá

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka  
                                               č. 636/R 
V zastúpení: Mgr. Ivan Ďurian - riaditeľ
IČO: 34120866
DIČ: 2020382749
Bankové spojenie: VÚB Stará Turá
Číslo účtu: 1812146-202/0200
Telefón/fax: 032/776 4896
E-mail: s.tura@t-studio.sk, t-studio@t-studio.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 
61/Kult/2011 na zhotovenie časopisu „Staroturiansky spravodajca“. 

Článok. III.
Predmet dodatku

1. Predmetom a účelom Dodatku č.1 je zmena článku IV. Zmluvy o dielo č.
61/Kult/2011. Článok IV. Zmluvy o dielo č. 61/Kult/2011 - Cena za dielo sa v 4 bode 
ruší posledná veta „Výnos z predaja mesačníku odovzdá objednávateľovi.“ a nahrádza 
sa vetou:

„Výnos z predaja mesačníku zmluvné strany finančne vysporiadajú formou 
ustanovenou v č. V v bode 1 tejto zmluvy.“

Ďalej sa ruší text bodu 5 článku IV. – Cena za dielo a nahrádza sa textom:
„Nepredané kusy čísla – remitentu – prevezme zhotoviteľ od predajcov 
a protokolárne odovzdá vždy po vydaní nového čísla objednávateľovi.“



2. Predmetom a účelom Dodatku č. 1 je ďalej zmena článku V. Zmluvy o dielo č. 
61/Kult/2011. Článok V. Zmluvy o dielo č. 61/Kult/2011 - Platobné podmienky sa 
v bode 1 ruší celý text a nahrádza sa textom:

„Zmluvné strany sa dohodli na realizácií diela bez zálohových platieb s tým, že 
zhotoviteľ predloží objednávateľovi mesačne súhrnnú faktúru za každé 
vytlačené a rozdistribuované číslo časopisu, v ktorej bude zohľadnená čiastka 
za nepredané časopisy z predchádzajúceho mesiaca a čiastka za reklamu podľa 
bodu 4 č. IV. tejto zmluvy. Splatnosť súhrnnej faktúry vyhotovenej 
zhotoviteľom sa stanovuje na dobu 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.“

Ďalej sa do textu bodu 2 článku V. – Platobné podmienky dopĺňajú nasledujúce údaje, 
ktoré musí obsahovať každá faktúra od zhotoviteľa:

„- zrozumiteľné textové označenie fakturovaných položiek, v prípade remitenty 
aj označenie obdobia, za ktoré je uplatnená, 
- fakturovanú sumu za predané výtlačky v členení počet kusov, jednotková 
cena, sadzba dane, cena celkom vrátane DPH,
- odpočítanú sumu za nepredané a vrátené výtlačky v členení počet kusov, 
jednotková cena, sadzba dane, cena celkom vrátane DPH,
- odpočítanú sumu z podielu na výnose z reklamy v celkovej výške 
pripadajúceho podielu, sadzba dane, cena celkom vrátane DPH,
- rekapituláciu výsledného finančného vyrovnania v členení na základ dane, 
sadzbu dane, výšku dane a ceny k úhrade,
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj príloha k výpočtu podielu na výnose 
z reklamy a protokol o prevzatí nepredaných výtlačkov objednávateľom.“

3. Predmetom a účelom Dodatku č. 1 je ďalej doplnenie článku IX. Zmluvy o dielo č. 
61/Kult/2011. Text bodu 2 článku IX. Zmluvy o dielo č. 61/Kult/2011 – Záverečné 
ustanovenia sa dopĺňa o text: 

„Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté znením Dodatku č. 1 zostávajú 
nezmenené. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47 a ods. 1 
Obč. zákonníka, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., nasledujúci deň po 
dni jeho zverejnenia.“

Vypracovala: Mgr. Lívia Boorová
                      referent pre kultúru a komunikáciu

V Starej Turej, dňa  12.01.2012                                      V Starej Turej, dňa  12.01.2012

Za zhotoviteľa:                                                                 Za objednávateľa:

__________________                                                   ______________________
    Mgr. Ivan Ďurian                                                                Ing. Ján Kišš
           riaditeľ                                                               primátor mesta Stará Turá




