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D O D A T O K    č. 1 
 

k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 1/2017, uzavretej dňa 9.1.2017  

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,   
Hlavná 17, Trnava, 

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom, 

IČO:    00598135, 

DIČ:   2021190963, 

IČ DPH:  SK 2021190963, 

bankové spojenie:  

IBAN:   

SWIFT: SUBASKBX 

tel. č.:   033/3236443, 3236438 

fax č.:   033/5936241,   

e-mail:  peter.cagala@skasz.trnava.sk, terezia.krupcikova@skasz.trnava.sk,  

  jan.novak@skasz.trnava.sk 

 

  (ďalej len objednávateľ) 

 

 

1.2 Poskytovateľ:  

ENTERTAINMENT MEDIA, s. r. o., 

Hornopotočná 16,  Trnava, 

v zastúpení konateľom Petrom Barabasom,  

IČO:     47053925,  

DIČ:     2023715122, 

bankové spojenie:  

IBAN:     

SWIFT:  CEKOSKBX, 

č. tel.:    0948 379903,  

e-mail:   info@aktivitypredeti.sk 

Zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31130/T 

 

(ďalej len dodávateľ) 

 

uzatvárajú tento dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 1/2017 uzatvorenej  

dňa  9.1.2017, týkajúcej sa poskytovania služieb koordinátorov, hostesov a technického 

personálu pre kultúrne podujatia organizované objednávateľom. 

 

 

II. 

PREDMET DODATKU 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi naviac služby špecifikované v bode 

2.1 čl. II a v bode 3.1 čl. III. uvedenej  rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb.  
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2.2 Rozsah služieb  naviac  bude špecifikovaný čiastkovými objednávkami vystavenými 

objednávateľom podľa aktuálnych potrieb. 

 

 

III. 

CENA  DODATKU 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene služieb naviac poskytovaných podľa čl. II. tohto 

dodatku v maximálnej hodnote  3.780 eur, slovom tritisícsedemstoosemdesiat eur.  

   Poskytovateľ nie je platca DPH. 

3.2 Jednotkové ceny pre jednotlivé pozície uvedené v bode 4.2 čl. IV. uvedenej rámcovej 

zmluvy na poskytnutie služieb zostávajú v platnosti.   

 

 

IV.  

DOBA PLNENIA 

 

4.1 Dodatok sa uzatvára na dobu určitú v trvaní do 31.10.2017 a zaniká uplynutím doby na 

ktorú bol uzatvorený,  alebo vyčerpaním finančného limitu uvedeného v bode 3.1 čl. III 

tohto dodatku. 

 

   

Ostatné ustanovenia rámcovej zmluvy zo dňa 9.1.2017 zostávajú v platnosti. 

 

 

Dodatok bol zverejnený dňa 8.9.2017................ 

 

V Trnave, dňa 8.9.2017                                 V Trnave, dňa  8.9.2017 

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 ...........................................................                              ........................................................ 

          za objednávateľa:                                                            za  poskytovateľa:                                                                                           

     Ing. Martin Turčan,                   Peter Barabas 

               riaditeľ               konateľ 

 

 


