Dodatok číslo: ZM2027708_1
Zmluva so štátom 2021

Dodatok č. 1
K Zmluve
o poskytnutí služieb pre výrobu programových zložiek „Boli sme pri tom“
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva) medzi:

Zmluvné strany

názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bankové spojenie:
štatutárny orgán:
(ďalej len „RTVS“)

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
47 232 480
2023169973
SK2023169973
Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B
XXXXXX, IBAN: XXXXXX
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ

a

názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
zápis:
(ďalej len „dodávateľ”)

No Face s.r.o.
Staré Grunty 21/A, 814 04 Bratislava
Mgr. Richard Raiman, konateľ
36 842 893
SK2022459351
XXXXXX
XXXXXX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 48232/B

uzatvárajú tento dodatok:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 8, bod 8.1 Zmluvy o poskytnutí služieb pre
výrobu programových zložiek „Boli sme pri tom“ uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v platnom znení č. ZM2027708 zo dňa 12.10.2021 (ďalej len „zmluva“) tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 1“)
v nasledovnom znení:
Čl. 2
Predmet dodatku

2.1
1.1

2.2

Pôvodné znenie Čl. 1, bod 1.1. zmluvy sa mení nasledovným novým znením:
„1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb zo
strany poskytovateľa pre objednávateľa pri záznamoch televízneho programu s názvom „Boli sme pri tom“,
IDEC: 621 2510 0127 0001 až 0006 celkom 6 dielov.
Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť komparz do štúdia s koordinátorom publika podľa
požiadaviek režiséra, a to v mieste výroby programu určenom objednávateľom a podľa pokynov a
požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu za poskytnuté služby.“
Pôvodné znenie Čl.4, bod 4.1. zmluvy sa mení nasledovným znením:
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„4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby podľa tejto zmluvy
odmenu, vo výške 8.514 € s DPH (slovom osemtisícpäťstoštrnásť eur s DPH) podľa platných právnych
predpisov, t.j. za poskytnutie služieb pri príprave a výrobe jedného dielu programu odmenu vo výške 1.419
EUR (slovom: jedentisícštyristodevätnásť eur) s DPH podľa platných právnych predpisov. V prípade
meniaceho sa počtu komparzu z dôvodu nariadení vlády SR súvisiacich s ochorením COVID-19 výsledná
suma bude upravená podľa skutočne dodaného počtu. „

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1
3.2
3.3
3.4

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento Dodatok č. 1 sa stáva jej súčasťou.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

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

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

....................................................
Mgr. Richard Raiman
konateľ

........................................................
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ Rozhlas a televízia Slovenska
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