
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mesačnĺka
„Horizont"

Uzatvorenej dňa 11.2.2019, na základe ustanovenia podl'a § 51  zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znenĺ neskoršĺch predpisov. (ďalej len „dodatok")

1.1. Objednávatel':
Štatutámy zástupca:
Banka:
Číslo účtu:
BIC:

IBAN:
IČO:

DIČ:

Tel:

Fax:
e-mail:

1.2. Dodávatel':
Štatutámy zástupca:
Banka:
Čĺslo účtu:
BIC:

IBAN:
IČO:

DIČ:
Tel:

e-mail:

1.

Zmluvné strany

Obec Rudňany
Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce
vÚB a.s.
24120592/0200

SUBASKBX
SK0302000000000024120592
00329533

2020717842

053/4499102

053/4499102

obec@rudnany.sk

Ľuboš Hladt - ACE media
lng. Ľuboš Hladt

vÚB a.s.
3480107555/0200

SUBASKBX
SK4302000000003480107555

48083496

1 120106020

0948 348 968
acemedia@acemedia.sk

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 k Zmluve o dodávke mesačnĺka „Horizont"
uzatvorenej dňa 11.2.2019, ktorým sa menĺ obsah nasledovných článkov takto:

Čl. 1. Zmluvné Strany -rušĺ sa pôvodné znenie tohto článku a nahrádza sa novým
znením takto :



1.1. Objednávatel':
Štatutámy zástupca:
Banka:
Číslo účtu:
BIC:

IBAN:
IČO:

DIČ:

Tel:

Fax:

e-mail:

1.2. Dodávatel':
Štatutámy zástupca:
Banka:
Číslo účtu:
BIC:

IBAN:
IČO:

DIČ:

Tel:

e-mail:

Obec Rudňany
Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce
vÚB a.s.
24120592/0200

SUBASKBX
SK0302000000000024120592
00329533

2020717842

05 3/4499102

053/4499102

obec@rudnany.sk

ACE MEDIA s.r.o.
Ing. Ľuboš Hladt

vÚB a.s.
4362840953/0200

SUBASKBX
SK0902000000004362840953
53267508

2121322060

0948 348 968

acemedia@acemedia.sk

Čl. 4. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky -ruší sa pôvodné znenie
tohto článku a nahrádza sa novým znením takto:

4.1. Cena za vyhotovenie mesačnĺka „Horizont" je stanovená dohodou zmluvných strán a je
nasledovná:

a) Rozsáh 12 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks -235,00€
b) Rozsáh 16 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks -299,00€
c) Rozsah 20 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks -365,00€
d) Rozsah 24 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks -430,00€

4.2. Objednávateľ uhradĺ dodávatel'ovi za vytlačenie celého nákladu príslušnú fáktuovanú
čiastku podl'a splatnosti uvedenej na fáktúre.

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mesačnĺka „Horizont" zo dňa 11.2.2019 nadobúda platnost'

podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na
intemetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnĺk v znenĺ neskorších predpisov.

Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
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Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovenĺ.

Zmluvné strany prehlasujú, Že Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mesačníka „Horizont"
uzatvárajú slobodne a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

V Rudňanoch 15.12.2021

Za obj ednávatpl'a.        __^/
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V Rudňanoch 15 .12.2021

Za dodávateľa:


