
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 1680/2018 zo dňa 20.12.2018 
uzatvorená v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Martin 
zastúpený: Ján Danko, primátor mesta Martin 
sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 
IČO: 00 316 792 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Martin, 
IBAN: SK53 0900 0000 0051 0865 8958 SWIFT: GIBASKBX 

Zhotoviteľ: Televízia Turiec, s.r.o. 
Zastúpená: Ing. Stanislav Thomka, konateľ spoločnosti 
sídlo: Moskovská 1, 036 01 Martin 
zapísaná v OR OS Žilina, odd.Sro, vložka Č.3223/L 
IČO: 316 47 308 
IČ DPH: SK2020434801 
DIČ:2020434801 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Martin, č.účtu:624942362/0200 
IBAN: SK6302000000000624942362 SWIFT: SUBASKBX 
Register partnerov verejného sektora: Vložka č. 18536 

Platnosť od 10.8.2017 

Článok II. 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo 
č. 1680/2018 zo dňa 20.12.2018, takto: ' 

1. ČI. II. sa dopĺňa a znie: „2. Na predmet zmluvy uvedený v tomto článku sa v zmysle 
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov tento zákon nevzťahuje." 

2. ČI. III. ods. 1. písm. c) sa mení a znie: „priame prenosy a reprízy z verejných 
rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady podľa plánu práce rokovania 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady ako aj všetky mestské zastupiteľstvá 
a mestské rady zvolané mimo schváleného plánu práce mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva" 

3. ČI. III. ods. 2. sa mení a znie: „Zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady 
v zmysle čl. III. ods. 1. písm. c), ktoré nebude odvysielané /napr. z dôvodu 
volebného moratória, technickej poruchy atď./ v priamom prenose resp. v repríze, 
bude odvysielané v inom termíne v zmysle rozhodnutia orgánov mesta." 

4. Čl. VII. ods. 2. sa mení a znie znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi za vyrobené a odvysielané relácie v zmysle čl. III. ods. 1. tejto 



zmluvy paušálnu sumu na úhradu nákladov mesačne vo výške 13.500,- Eur /slovom: 
trinásťtisícpäťsto eur/." 

Ostatné časti zmluvy o dielo č. 1680/2018 zo dňa 20.12.2018 zostávajú nezmenené. 

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 20.12.2018. 
2. Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch pričom dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a dve vyhotovenia zhotovíte!'. 
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dní zverejnenia 
dodatku na webovom sídle Mesta Martin. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich pravej 
a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali. 

5. Tento Dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

ČI. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Ján Danko Ing. Stanislav Thomka 
primátor mesta konateľ spoločnosti 

V Martine dňa: 


