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Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201913924_Z č. ÚEZ: 91/2019 zo dňa 03.05.2019
(ďalej v texte ako „dodatok“)
uzatvorený doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi účastníkmi:
objednávateľ:
zastúpený:
sídlo:
IČO:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)
Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
zapísaný v:

Ultra Print, s.r.o.
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
31 399 088
Mgr. Ján Holčík, konateľ
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 9289/B,
odd.: Sro

(ďalej v texte ako „dodávateľ“)

Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.05.2019 Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201913924_Z
č. ÚEZ: 91/2019 (ďalej v texte spolu len ako „zmluva“), ktorej predmetom boli, na základe
samostatných objednávok objednávateľa, služby súvisiace s vydávaním mesačníka Hlas
Nového Mesta, konkrétne tlač v počte 10 vydaní (z toho 8 vydaní o veľkosti 16 vnútorných
strán a 2 vydania o veľkosti 20 vnútorných strán), a to vrátane dopravy na poštu hromadného
podania, zo strany dodávateľa pre objednávateľa, pričom zmluva bola uzatvorená na dobu
určitú do 30.04.2020.

2.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, následne vyhlásením núdzového stavu zo
strany vlády SR, prijatými opatreniami, ako aj vzhľadom na zamedzenie šírenia koronavírusu
COVID 19, objednávateľ pozastavil vydávanie mesačníka Hlas Nového Mesta.

3.

V súvislosti so skutočnosťou uvedenou v bode 2. tejto preambuly, nakoľko v rámci zmluvy
uzatvorenej do 30.04.2020 zostáva ešte objednanie jedného vydania tlače časopisu
objednávateľa – mesačníka Hlas Nové Mesta (16 vnútorných strán), dohodli sa zmluvné
strany na uzatvorení tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku
Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v preambule tejto zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na
predĺžení zmluvy do 30.12.2020 s tým, že dodávateľ zabezpečí zostávajúcu tlač jedného vydania

časopisu – mesačníka Hlas Nové Mesta v rozsahu 4 obálka + 16 vnútorných strán v celkovom
počte 24 200 ks mesačníkov, a to na základe osobitnej písomnej objednávky objednávateľa, ktorú
zašle objednávateľ dodávateľovi minimálne v lehote 14 dní pred požadovanou tlačou; pričom
vytlačené mesačníky dodá dodávateľ na miesto určené objednávateľom v písomnej objednávke.

Článok II. Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú určené pre
objednávateľa a 1 rovnopis pre dodávateľa.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak
súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 24.04.2020

_____________________________
objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta

V Bratislave, dňa 24.04.2020

_________________________________
dodávateľ
Mgr. Ján Holčík, v. r. konateľ

