DODATOK

Č.

2

k DOHODE O NAHRADENí ZÁVAZKU NOVÝM ZÁvAZKOM (novácii) uzavretej pod!'a § 570 a
nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 12.05.2011
uzatvorený medzi:
Objednávatel'om :
Sídlo:
Zastúpený:

1.

IČO:
DiČ :

Tel. :
Fax.:
Bankové spojenie:
Č. ú. :
(ďalej len "objednávate!''')

Mesto Trenčín
Mierové nám. 2, Trenčín
Mgr. Richard Rybníče k, primátor mesta
OO 312 037
2021079995
032/6504111
032/7432836
Dexia Banka, a.s.
0600536001/5600

a
2.

Zhotovite!'om :
Sídlo:
Zastúpený:

ALFA Reklama s.r.o.
602/67 , Považská Bystrica
Ing. Stanislava Lukáčová , konatel'ka
IČO :
36479721
DiČ :
2021668352
Bankové spojenie:
ČSOB Finančná skupina , pobočka Považská Bystrica
Č . ú. :
4008032689/7500
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín , Odd . Sro , vložka 14804/R
(ďalej len "zhotovite!''')
Sládkov i čova

vedený spoločným zámerom o stabilizovanie ich vzájomných vzťahov uzatvárajú dnešného
mesiaca a roka, v súlade s čl. VI. bod 1 predmetnej Dohody o nahradení záväzku novým
záväzkom, tento dodatok č. 2 za nasledovne dojednaných podmienok:
dňa,

1.

I.
Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli, že sa mení článok IV ods. 4,5, 10,16 Dohody
o nahradení záväzku novým záväzkom, ktoré po zmene znejú takto:

Ročné nájomné za predmet nájmu bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 20% z obratu ,
ktorý dosiahne zhotovite!' z prenájmu navigačných tabú !' pod!'a tejto dohody, najmenej však vo výške
28 .000 ,-€ spolu s DPH ročne .
5. Zhotovite!' je povinný platiť objednávate!'ovi nájomné vždy na základe faktúry, ktorú vystav í
objednávate!'. Faktúru objednávate!' vystaví vždy k 01.12 . daného kalendárneho roka , pričom takouto
faktúrou bude objednávate!' účtovať zhotovite!'ovi nájom na rok vopred , na čom sa ú častníci dohody
dojednali. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 kalendárnych dní odo jej vystavenia
objednávate!'om. Po prvý krát bude objednávate!' fakturovať nájom zhotovite!'ovi ročne vopred ku dňu
01 .12.2011 so splatnosťou 14.12.2011, pričom takouto faktúrou bude vyúčtovaný nájom na celý rok
2012 . V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto dohody v priebehu roka, za ktorý už bolo uhradené
nájomné, zaväzuje sa objednávate!' vrátiť zhotovite!'ovi alikvótnu časť už zaplateného nájmu (t. z.
1/365-inu za každý deň) a to v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia tejto dohody. Nájomné za rok
201 1 bude uhradené na základe faktúry, ktorú vystaví objednávate!' podl'a podmienok platných pred
podpisom tohto Dodatku č . 2 a doručí zhotovite!'ovi najneskôr do 31. 12.2011 , pri čom splatnosť tejto
faktúry bude 14 dní odo dňa jej vystavenia objednávatel'om .
10. Zhotovite!' je povinný na svoje náklady a zodpovednosť odstraňovať reklamy a iné informačné
tabule , ktoré budú umiestnené na predmete nájmu bez súhlasu objednávate!'a . Objednávate!' sa
zaväzuje za týmto účelom poskytnúť zhotovite!'ovi nevyhnutnú
súčinnosť o ktorú zhotovite!'
objednávate!'a požiada . Za účelom odlíšenia tabú!' osadených zhotovite!'om v sú lade s touto zmluvou
od ostatných tabú!' bude zhotovite!' označovať "svoje" tabule svojou značkou , ktorej vzor tvorí prílohu
Č . 2 k tejto zmluve .
16. Zhotovite!' je povinný v prípade záujmu objednávate!'a bezplatne umiestniť na predmete nájmu aj
navigačné tabule pre objednávate!'a . Objednávate!' sa za týmto účelom zaväzuje, oz!}á I ť potrebu
umiestnenia navigačných tabú!' zhotovite!'ovi najneskôr 10 dni pred ich zamýš!'~óm iestnením .
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Článok
IV.Dohody o nahradení záväzku novým záväzkom sa dopíňa o nové ods.
17,18,19,20 v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na vlastné náklady
a zodpovednosť na stípy verejného osvetlenia aj typizované nosiče , ktorým i sa pre účely tejto
zmluvy rozumie obojstranná tabuľa umiestnená vo výške max. 2 m, určená na umiestnenie
plagátu o rozmere max. A 1. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť typizované nosiče až po tom , ako
bude ich presné konštrukčné riešenie schválené/odsúhlasené zo strany hlavného arch itekta
objednávatel'a. Takýto druh nových typizovaných nosičov, ktoré budú umiestnené na stfpoch
verejného osvetlenia, bude slúžiť najmä na krátkodobú propagáciu ako napríklad na aplikáciu
dočasných plagátov. Zmluvné strany sa dohodli, že na 1 stípe verejného osvetlenia môže byť
umiestnený max. 1 typizovaný nosič a umiestnenie každého jedného typizovaného nos i ča musí
byť vopred odsúhlasené objednávateľom .
Zhotov i te ľ je povinný v prípade záujmu objednávatel'a bezplatne umiestniť na dočasných
typizovaných nosičoch propagačné materiály objednávateľa . Objednávateľ sa za týmto účelom
zaväzuje písomne, aj prostredníctvom emailu, oznámiť potrebu umiestnenia takýchto
propagačných materiálov zhotoviteľovi najneskôr 10 dní pred ich zamýšľaným umiestnením.
Zhotovite ľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť odstraňovať typizované nosiče , ktoré budú
umiestnené na predmete nájmu bez súhlasu objednávateľa. Objednávatel' sa zaväzuje za týmto
účelom poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť , o ktorú bude zhotoviteľ objednávate ľom
prípadne požiadaný. Za účelom odlíšenia typizovaných nosičov osadených zhotoviteľom v súlade
s touto zmluvou od ostatných nosičov bude zhotovitel' označovať "svoje" nosiče vlastnou značkou ,
ktorej vzor tvorí prílohu č . 2 k tejto zmluve.
Objednávatel' sa zaväzuje viditeľne označiť miesta určené po vzájomnej dohode so zhotoviteľom ,
ktoré označenie bude deklarovať, že predmetné miesto nie je vo vlastníctve ani v správe
objednávate ľa .

II.
1. V ostatných častiach ostáva dohoda nezmenená.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach s platnosťou originálu , z ktorých tri vyhotoven ia obdrží
objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ .

V

Trenčíne, dňa .... .9~ : .~~ . . -??~ I

Za

objednávateľa :

podpis anonymizovaný
Mesto Trenčín
Mgr. Richard Rybníček , primátor

podpis anonymizovaný

ALFA R~Kíama s.r.o.
Ing. Stanislava Lukáčová ,

konateľ

