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205/2015/D1 2019  

Dodatok č. 1/2019 

k  ZMLUVE O POSKYTOVANÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB 
zo dňa 20. 8. 2015, uzatvorenej podľa §269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

medzi 

 
Objednávateľ:  Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zástupca:   Mgr. Peter WOLF, primátor mesta 
IČO:    00317209 
DIČ:    2020339276 
Kontakt:   042/4455740 

a 

Dodávateľ:   MEDIA centrum spol. s r.o. 
Sídlo:    M. R. Štefánika 149, 017 01 Považská Bystrica 
Zástupca:   Peter Galovič, konateľ spoločnosti 
IČO:    45388318 
DIČ:    2022965659 
Kontakt:   0905/321 251 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 

22604/R 
 

Preambula 
 

Dodávateľ zabezpečuje výrobu programových diel pre vysielateľa programovej služby Považie, 
držiteľa licencie  TD/198,  vydanej v zmysle zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii 
v z.n.p., a zákona č.220/2007 o digitálnom vysielaní v z.n.p. Vysielateľ prevádzkuje digitálne 
regionálne televízne vysielanie v Trenčianskom kraji prostredníctvom KDS, IPTV a DVB-T. 
Objednávateľ si u dodávateľa objednáva mediálne služby, ktorými mapuje dianie a aktivity mesta 
Dubnica nad Váhom, jeho mestských a priľahlých častí, organizácií v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti, ako sú základné školy, škôlky, kultúrne, športové a iné spoločenské zariadenia, pod.   

  
 

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní mediálnych 
služieb uzatvorenej dňa  20.08.2015 /ďalej len zmluva/ v tomto znení : 

 
 

1. Pôvodný text Čl. I. Predmet zmluvy bod 1. a 1.1 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  
 
„1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vyrobiť jednotlivé príspevky pre 
objednávateľa a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a následne ich spracovať do 
ucelenej relácie Dubnický magazín v dĺžke cca 20 minút týždenne (spravodajstvo, šport a 
kultúra).  
Pod pojmom príspevok sa pre účely tejto zmluvy rozumie obrazovo-zvuková reportáž                 
o aktivitách, činnosti a rozhodnutiach objednávateľa formou rozhovorov, reportáží, 
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obrazových správ, dokumentov a podobne - v závislosti od aktuálnosti a závažnosti tém a 
podľa požiadaviek objednávateľa. Počet Dubnických magazínov bude korešpondovať 
s počtom kalendárnych týždňov.“ 
 
 

 
2. Pôvodný text Čl. II. Cena služieb, platobné podmienky  sa nahrádza novým textom, ktorý 

znie:  
 

„1.Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať za predmet zmluvy finančnú čiastku vo výške 
750,00 Eur, slovom: Sedemstopäťdesiat Eur za každý diel relácie Dubnický magazín. 
Dodávateľ nie je platiteľom DPH. 

 
2.Zúčtovanie za dohodnuté služby sa bude vykonávať na základe riadne vystavenej faktúry       
zo strany dodávateľa v prvý deň mesiaca, za ktorý sa bude služba poskytovať so 
splatnosťou 15 dní. 
 
3. Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
mať predpísané náležitosti, objednávateľ vráti faktúru na prepracovanie. V týchto 
prípadoch plynie po doručení opravenej faktúry nová lehota splatnosti. 
 
4. V prípade, že dodávateľ nevyrobí a nedodá včas predmet zmluvy, objednávateľ má 
právo požadovať sankciu vo výške 0,05% zo sumy diela za každý deň omeškania. 

 
5.V prípade, že objednávateľ neuhradí dodávateľovi za dodaný predmet zmluvy v zmysle 
dátumu splatnosti faktúry, dodávateľ má právo požadovať sankciu vo výške 0,05% 
z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.“ 
 
 
 
 

3. Mení sa číslovanie pôvodného Čl. V. Záverečné ustanovenia na:  
„Čl. VI. Záverečné ustanovenia.“ 
 
 
 
 
 

4. Dopĺňa sa  nový Čl. V. Dohoda o šírení diela, ktorý znie:  
 

„Čl. V. Dohoda o šírení diela 
Autorské právo k vyrobenému dielu ostáva u dodávateľa, ktorý však dáva súhlas na 
zdieľanie relácie prostredníctvom internetových stránok objednávateľa formou umiestnenia 
linku z webu dodávateľa a vyznačením zreteľného zdroja.“ 

 
 
 
 
 
 



3 
 

 
II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb sa nemenia a ostávajú 
v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 1/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných 
predpisov.   

3. Tento dodatok č. 1/2019 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.   

4. Zmluvné strany si dodatok č. 1/2019 prečítali a jeho obsahu porozumeli.  Na znak súhlasu 
s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa ………...……..  V Považskej Bystrici, dňa ………………. 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

     Objednávateľ              Dodávateľ 
      Mesto Dubnica nad Váhom           MEDIA centrum spol. s r.o. 
         zast. Mgr. Peter Wolf        zast. Peter Galovič 
              primátor mesta        konateľ spoločnosti 
 

27.12.2019 27.12.2019 


