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CD s 1.~c,-R>9~pK~·.2 k Zmluve

Revolučná 595,

o dielo na zab~zpečenie publicity a informovanosti projektu
~i 5 Liptovský r"likuláš
"Kanalizácia a eov Važec" č. 268/2010
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len" Dodatok Č. 2" a "Zmluva ")

Číslo:
Článok l. Zmluvné strany
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
akciová spoločnosť
2022236557
36672 441
DRČ:
SK2022236557
zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10547/L
predstavenstvom
MUDr. Alexander Slafkovský, predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0302453005/5600
Tel. kontakt:
044/543 77 10
Fax:
044/5522863
E-mail:
sekretariat@lvsas.sk
Oprávnení konať vo veciach Zmluvy:
a ním poverené osoby
Oprávnení rokovať v technických veciach Zmluvy: p. Ján Bendík a ním poverené osoby
Oprávnení rokovať v ekonomických veciach Zmluvy: p. Danica Kaliská a ňou poverené osoby
(ďalej len "Objednávatel''')
l.

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
lČ DPH:
Zápis OR:
Zastúpená:
Konajúca:

2.

Obchodné meno:
Liptovská regionálna rozvojová agentúra
Sídlo:
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
IČO:
37983 351
DIČ:
2022376477
IČ DPH:
SK 2022376477
Zápis OR:
zapísaná v ŽR Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, číslo ŽR 540-15582
Zastúpená:
Ing. JozefRepaský, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
813096200115600
(ďalej len "Zhotovitel''')
(spolu ďalej len "zmluvné strany")

Článok II. Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na zabezpečenie
"Kanalizácia a ČOV Važec" Č. 268/2010 dňa 04.10.2010.
2.

publicity

a informovanosti

projektu

Zmluvné strany sa v zmysle čl. IX. bod 5. Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v dôsledku zmien
v zdaňovaní príjmov Zhotovitel'a.

Článok III. Zmeny Zmluvy
l.

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 2. čl. IV. Zmluvy sa ruší a-nahrádza
znením:
"Cena za predmet zmluvy je:
16006,00 EUR

sa nasledovným

Zhotoviteľ nieje platcom DPH"
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 7. Čl. IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným
znením:

"Zmluvné strany sa dohodli, že platby budú realizované na základe predložených faktúr a súpisu
realizovaných aktivít, ktorý bude rešpektovať rozdelenie nákladov podľa druhu aktivít:

Č.

Názov aktivity:

Termín fakturácie

Cena v Eur
podľa
Prílohy č.1

Cena v Eur
s DPH
- čerpanie

600,00

600,00

Po osadení tabule

520,00

0,00

Po osadení tabule

5020,00

0,00

Po ukončení stavby

l 500,00

0,00

Po ukončení stavby

l 706,00

860,16

Priebežne po publikovaní článku

5

Zhotovenie a osadenie pamätnej
dosky pri zahájení stavby
Zhotovenie a osadenie trvalo
vysvetľujúcej tabule pri ukončení
stavby
Vyhotovenie a dodanie
videozáznamu
Vyhotovenie a dodanie
fotodokumentácie
Spracovanie a publikovanie článkov
v regionálnej tlači

6

Spracovanie príspevkov a ich
zverejnenie v regionálnom rádiu

l 100,00

663,68

Priebežne po zverejnení príspevku

7

Spracovanie príspevkov a ich
zverejnenie v regionálnej televízii

3500,00

2111,79

Priebežne po zverejnení príspevku

8

Návrh, vyhotovenie a dodanie
propagačných brožúr

350,00

350,00

Po dodaní brožúr objednávateľovi

9

Návrh, vyhotovenie a dodanie
propagačných plagátov

250,00

250,00

Po dodaní plagátov
objednávateľovi

10

Zhotovenie a dodanie dokumentu pre
web stránku obstarávateľa

1460,00

857,79

Po dodaní dokumentu

16. 006,00

5693,42

l

2
3
4

CENA SPOLU v Eur bez DPH

Článok IV. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia
Zmluvy o dielo na zabezpečenie
publicity a informovanosti
projektu
"Kanalizácia a ČOV Važec" Č. 268/2010 zo dňa 04.10.2010 ostávajú nezmenené a vzt'ahujú sa na
Dodatok Č. 2 primerane.
2. Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
3.

Dodatok

4.

Dodatok Č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne,
určite, zrozumitel'ne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzt'ahujúce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok Č. 2
prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

Č.

2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Liptovskom Mikuláši, dňa
Objednávatel':

j·J..loIJ...;

O 3 -05- 2012

V Liptovskom Mikuláši, dňa
Zhotovitel':

\
I"~
predseda predstavenstva
Liptovskej regionálnej rozvojovej agentúry

lIP10~,~1i
R[GIO~Íll"A
ROZVOJOVA
AGlN1ÚRA

Ing. Ján azár
člen pred avenstva
Liptovskej vodá nskej spoloč

Uj)tovské

vodiarttnská
G)

SpO~@(nostye.s.

Revolučná SSS,031 '5 Li:Jt\l"$k~' Mikuláš
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3142 Liptovsky MIkulas
Štúrova 1989/41, O Č DPH SK2022376477

IČO: 37983351

1
2

