Dodatok č. 2
k Zmluve o technickom zabezpečení
televízneho vysielania a výrobe televíznych programov
v
-t'/ 7/// w /.;c..,
.
zo dňa 13.05.2015

Vvsielatel':

BodvaTeI S.r.o.
So sídlom: Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
IČO: 36210269
DIČ: 2021601670
Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: l2853N
Bankové spojenie: VÚB Košice a.s.
Číslo účtu: SK06 0200 0000 OO 15 7158 3654
Konajúci prostredníctvom: Valéria Vincová, konateľ
(ďalej

Prevádzkovateľ:

len ako "vysielatel")

Mediaworks s.r.O.
So sidIom Severná 1103/22, 045 Ol Moldava nad Bodvou
IČO: 48 119393
DIČ: 2120053089
Zapisaný v OR Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka
Bankové spojeníe: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK30 0200 0000 0035 0164 2953
Konajúci prostredníctvom: Tomáš Šváb, konatel'
(ďalej

č.

37l78N

len ako "prevádzkovatel")
Článok l

l.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Článku 6. J Zmluvy o technickom zabezpečení
televízneho vysielanía a výrobe televíznych programov č.~o/~~{Ktorý po doplnení znie
nasledovne:

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Moldava nad Bodvou, léo: 00324451
prostredníctvom vysielatel'a tj. Bodva Tel s.r.o., léo: 36210269, ako odmenu za plnenie
predmetu tejto zmluvy uhradi prevádzkovateľovi sumu vo výške: 43.680,- € s DPH ročne
(slovom: štyridsaťtritisícšesťstoosemdesiat ellr ročne s DPH. V tejto sume však nie je
zahrnutá odmena za odvysielanie relácie .. Magazín KSK", ktorá je predmetom osobitne
fakturácie pre vysielateľa
Zmluvné strany sa dohodli, že vysielateľ ako odmenu za odvysielanie jednej relácie
.. Magazín KSK" v premiére a vrátane minimálne 3 repríz uhradí prevádzkovateľovi sumu
vo výške 99,58 € bez DPH, 119,50 s DPH (slovom: deväťdesiatdeväť eur a päťdesiatosem
centov bez DPH, jedenstodevätnásť eur a päťdesiat centov s DPH).
6.2 Odmena je splatná na základe faktú,y vystavenej prevádzkovatel'om pre Mesto Moldava
nad Bodvou, Školská č. 2, Moldava nad Bodvou, léo: 00324451, Dlé:
2020746123,mesačne pozadu s tým, že nedeliteľnou súčasťou faktúry je príloha

•

s uvedením súpisu zoznamu odvysielaných audiovizuálnych diel za predchádzajúci mesiac
(napr. vo februári sa odovzdáva zoznam za január, a pod. j.

Článok 2
Záverečné

I.
2.
3.
4.

ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o technickom zabezpečení televízneho vysielania a výrobe
televíznych programov č
zostávajú nezmenené.
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento Dodatokje vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľnýma určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
na znak čoho ho podpisujú.

V Moldave nad Bodvou, dňa 1.1.2016

V Moldave nad Bodvou, dňa 1.1.2016

Vysielateľ:

Prevá%'g>d'1 taJWo r k S s. r . O •
Severn~ 11 03/22
045 Ol Moldav~ nad Bodvou
IČO: 4't'°t9j>J91Pf 2120053089
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Mediaworks s.r.o.
Tomáš Šváb, konatel'

BodvaTeI s.r.o.
Valéria Vincová, konatel'

s~r.o
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