
Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou 
televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti uzatvorená podľa § 
261 odst. 2 stým , že podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. tento typ zmluvy nie je 
upravený Obchodným zákonníkom zo dňa 12.12.2017

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo 
IČO : 00316075 
DIČ : 202 111 5052
Zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD.

Zhotovíte!’: TV LocAll s.r.o.
Farská lúka 1586/44, 986 01 Fiľakovo 
zastúpené: Štefan Elek 
IČO : 47 440 066 
D IČ :2023870893
Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Fiľakovo
Číslo účtu : 3190493857/0200, IBAN: SK55 0200 0000 0031 9049 3857

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej 12.12.2017 /ďalej 
len „zmluva“/ v tomto znení:

1. čl. 4 Rozsah diela sa bod 1. mení nasledovne:

Zhotoviteľ poskytne v rámci vysielania platnej televíznej programovej štruktúry 
objednávateľovi v období od uzatvorenia tejto zmluvy do 31.12.2018
-  13 príspevkov za mesiac paušálne mesačne:

a. 8 ks slov .jazyku
b. 5 ks maď.jazyku.

-  oznamy MsU Filakovo nekomerčného charakteru
-  záznam z rokovania MsZ Filakovo (úplný) pre účely mesta

2. čl. 6 Cena a platobné podmienky sa bod 2. mení nasledovne:

Cena za zhotovenie v rozsahu čl. 4 predstavuje: mesačne 1150 Eur vrátane DPH.
Nad rámec s dohodnutými podmienkami mesto si môže objednať živý prenos zo zasadnutia



MsZ Fiľakovo v hodnote 150 Eur cez youtube online .Nad paušálnej platby mesto si že 
objednať príspevok za 90 Eur ./ obsahuje komplet výrobu a odvysielanie /.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Rozsah diela podľa čl. 4 bod 1. sa vzťahuje na príspevky aj v mesiaci máj 2018.
3. Cena a platobné podmienky podľa čl. 6 bod 2. sa vzťahuje na príspevky aj v mesiaci máj 

2018.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie na web stránke mesta Fiľakovo.
5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je  zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
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