
DODATOK Č. I
KU ZMLUVE POSKYTNUTÍ REKLAMNÝCH SLUŽIEB

uzatvorená podta 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
A LICENČNÁ ZMLUVA

Č. ZOPSI2O9I2O2IÍBVS ZO DŇA 09.08.2021
uzavretá podta 65 a nas!. zákona č. 185/207 5 Z. z. Autorský zákon

(ďalej_len_„Zmluva‘)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávatet

Štatutárny zástupca

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN)
SWIFT
IČO
DIČ
iČ DPH

VÚB Bratislava — Ružinov

SUBASKBX
35 850 370
2020263432
SK2020263432

(d‘alej len ‚Objednávatel“)

1.2 Poskytovatet

Zastúpená

Zápis v obchodnom registri

Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN)
SWIFT
IČO
DIČ
IČ DPH

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

Ing. Ladislav Zdút, konateľ

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5554/B

Slovenská nnritl‘ň. a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

GIBASKBX
37 356 036
2020301426
SK2020301426

(d‘alej len „Poskytovatet‘)

(objednávatet a poskytovatet ďalej len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná
strana“)
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Článok II.
Predmet dodatku č. I

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom Xl. odsek 5 Zmluvy, dohodli na nižšie uvedených
zmenách Zmluvy (ďalej len „Dodatok‘).

2. Týmto Dodatkom sa v Článku II. Zmluvy mení odsek (2) a nahrádza sa nasledovným znením:

„Bližšia špecifikácla kampane je uvedená v prílohe Č. 1, v prílohe Č. 2, v prílohe Č. 3
a v prílohe Č. 4 tejto zmluvy.“

3. Týmto Dodatkom sa v Článku III. Zmluvy mení odsek (1) a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli že odmena poskytovatel‘a za kampaň je vo výške 53.135,62
EUR bez DPH fslovom pät‘desiaUritisícstotrldsat‘pät‘ eur a šest‘desiatdva centov) a je
tvorená položkami, uvedenými v prílohe Č. 2, prílohy Č. 3 a prílohe Č. 4 k tejto zmluve.
Odmena, v zmysle predchádzajúcej vety je konečná a zahřňa všetky náklady
poskytovatel‘a, ktoró mu vzniknú v súvislosti s realizáciou kampane, v rozsahu
stanovenom touto zmluvou ajej prílohami.“

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré níe sú upravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti
bez zmeny.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcamí oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dní jeho zverejnenia na webovom sídle
Objed návatera.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží
jedno (1) vyhotovenie.

4. Prítohu Č. 1 Dodatku tvorí nová prítoha Č. 3 Zmluvy - JN: NB-21007-O1 a prílohu Č. 2 Dodatku
tvorí nová príloha Č. 4 Zmluvy - JN: NB-21007-03.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok Č. 1 prečítalí a porozumeli mu, že ich vöľa v ňom
obsíahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy völe sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná votnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu
s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoruČné podpisy.

Bratislave, dřf) 1.5.11.Z021... V Bratislave dňa 4)

Za objeav0 . Za poskytovateľa:
Bratkla‘ská v9árenská spoločnost‘, a.s. JandL, marketing a reklama, s.r.o.

‘1
‚

JUDr. Peter glajoš Ing. Ladislav Zdút.
predseda prqástavenstva a generálny riaditeľ konateľ


