Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo zo dňa 12. 2. 2016
(ďalej len „Dodatok")

Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01 Modra
IČO: 00 304 956
DIČ: 2020662193
Zast.: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Modra
IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112
BIC: SUBASKBX
(ďalej len ako „objednávate!"')

a
MÉDIA MODRA, s.r.o.
Sokolská 8, 900 01 Modra
IČO: 46 867 597
DIČ: 2023613339
Zast.: Mgr. Jana Kuchtová, konateľka
Zapísaná v OR SR Bratislava 1., odd. Sro., vložka č. 84621/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Modra
IBAN: SK18 0900 0000 0051 1558 9559
BIC: GIBASKBX
( ďalej len ako „zhotovitel"')
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany")

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 12.2.2016 (ďalej len „Zmluva")
sa mení a dopl ňa nasledovne:
a.) Článok II (Cena diela a platobné podmienky) sa v celom rozsahu mení
nasledovne:
1. Za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi
dohodnutú sumu vo výške 16 500,- eur (slovom šesťnásťtisícpäťsto eur) za rok
2021.
2. Zhotoviteľ je platcom DPH ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo
a dohodnutá cena za rok 2021 je už vrátane DPH.
3. Cena je stanovená na obdobie od januára do marca 2021 a bude uhrádzaná
podľa splátkového kalendára - Plánu fakturácie, ktorý je prílohou č. 1 tohto
dodatku. Prevod finančných prostriedkov bude zrealizovaný z účtu Mesta
Modry vždy do 5. dňa v mesiaci na bankový účet Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, s výnimkou mesiaca január,
v ktorom bude prevod zrealizovaný najneskôr do 8. dňa v mesiaci .
4. Príloha č. 1 (Plán fakturácie k Zmluve o dielo medzi Mestom Modra a MÉDIA
MODRA, s.r.o.) k Zmluve sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č.1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú časť tohto Dodatku.

2. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch a po ich podpise každá zo Zmluvných
strán obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany si tento Dodatok starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ho podpísali, čím Dodatok nadobúda platnosť.
5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude Dodatok ako
prvý zverejnený na webovom sídle jednej zo Zmluvných strán.

V Modre, dňa 4. 1. 2021

Zhotoviteľ

Jl Clk;:;_

_______________E_~----- v- MÉDIAÁ,10DRA,

s.r.o.

Mgr. /ana Kuchtová
Konateľka

Príloha č. 1:

Plán fakturácie
k Dodatku

č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 12.2.2016

MESIAC/rok

SUMA v eur

€
Február 2021
5 500,00 €
5 500,00 €
Marec 2021
Cena celkom v eur 16 500,00 €

Január 2021

5 500,00

V Modre, dňa 4. 1. 2021

Zhotoviteľ

µtho

------------ '-------------------------MÉDli MODRA, s.r.o.
Mgr. Jana Kuchtová
Konateľka

Objednávateľ

0

