
Dodatok č. 1 

k Zmluve o propagácii a spolupráci č. 2016/0537 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 

Partner 1: 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

SK5181800000 0070 0050 4489 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

IBAN: 
V zastúpení: 

(ďalej len „Partner l ") 

a 

Partner 2: 
Krajský výbor DPO Trenčín 
Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: 
IČO : 

registrácia na MV SR- VVS/I-900/90-3769-11 dňa 21.12.2007 
Jilemnického 2, 911 O 1 Trenčín 
001774740003 

subjekt nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: VÚB 
IBAN : SK 0200 OOO 0016 4432 2456 
V zastúpení: Ing. Michal Jurdík, predseda 

(ďalej len „Partner 2") 

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Dodatku k zmluve: 

Článok 1 

1. Článok V. Platobné podmienky sa mení a nahrádza nasledovne: 
„ 1) Odmena bude zaplatená do 15 dní od doručenia dokladov preukazujúcich 
realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu, najmä fotodokumentácia (výber 
fotografií z priebehu Podujatia do piatich dní od skončenia podujatia, prednostne 
v elektronickej podobe na email kontaktnej osoby) a všetky propagačné materiály 
a mediálne výstupy. Tieto podklady predloží na oddelenie komunikácie a 
medzinárodných vzťahov ." 

„ 2) v prípade nesplnenia záväzku Partnera 2 podľa čl. III ods. 2 má Partner 1 nárok na 
vrátenie celej uhradenej odmeny". 



Článok 2 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a 

zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

Článok 3 

J. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnen)mi zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci delí. po jeho zverejnení podľa platnej právnej 

úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by 

nedošlo k zverejneni u tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, 

platL že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona. 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch ( 4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dva exempláre. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne j asné, urč ité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

2 "i SEP. 1016 
V Trenčíne, dňa 

Za Partnera l: 

v 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

V Trenčíne, dňa 
1 6 SEP. Zíl16 

Za Partnera 2: 

·· ·· ······ · ··· ~···· · ···· · ··· ··· '... 

Ing. Michal Jurdík 
predseda Krajského výboru 

DPO Trenčín 


