
Dodatok číslo: SM0010006492_1 

 1

Dodatok č.1 
k Zmluve č. 28/2010 EL o poskytovaní pozáru čného servisu 

uzavretej v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorš ích 
predpisov ( ďalej len „OBZ“) d ňa 30.09.2010 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
štatutárny orgán:  PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu    
   a televízie Slovenska 
IČO: 47 232 480 
IČ DPH: SK2023169973 
bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava 
číslo účtu: 2929673/7500 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
korešpondenčná adresa:  
Rozhlas a televízia Slovenska,  
organiza čná zložka Slovenská televízia, 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 (ďalej aj len „Objednávateľ“) 

a 
 
ELEKTRONIKA a.s.   
Sídlo:  Bratislavská 41, 900 45 Malinovo, Slovenská republika 
IČO:  35717998 DIČ:  SK2020250848 
Bankové spojenie:  Tatrabanka Bratislava Číslo účtu:  2624006194/1100 
Štatutárny orgán:  Ing.Michal Kolík, člen predstavenstva 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom: Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1402/B 
(ďalej len „Dodávate ľ”) 
 
 
 
sa dohodli v zmysle bodu 8.7 predmetnej zmluvy, že týmto Dodatkom č. 1 sa mení: 
 
 
Článok 3  - Spôsob a rozsah poskytovania pozáru čného servisu  v časti paušálneho rozsahu 
takto:  
 

- 11 hodín za kalendárny mesiac pozáručný servis poskytovaný Dodávateľom 
- 11 hodín za kalendárny mesiac pozáručný servis poskytovaný Subdodávateľom AVECO, s. r. 

o. 
- 4 hodiny za kalendárny mesiac pozáručný servis poskytovaný Subdodávateľom spoločnosťou 

Lomtec.com, a. s.. 
 
 
Článok 5  - Odmena za poskytovanie pozáru čného servisu v časti výšky mesačnej paušálnej 
odmeny takto: 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene za poskytovanie pozáručného servisu 

priamo Dodávateľom v paušálnom rozsahu 11 hodín mesačne vo výške 915,- EUR (slovom 
deväťstopätnásť eur) mesačne. Dohodnutá odmena je uvádzaná bez DPH. Odmena za 
vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je stanovená pevne vo výške 
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70,- EUR (slovom sedemdesiat eur) za každú ďalšiu začatú hodinu. Dohodnutá odmena za 
vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je uvádzaná bez DPH. 

 
5.2  Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene za poskytovanie pozáručného servisu 

Subdodávateľom AVECO, s. r. o. v paušálnom rozsahu 11 hodín mesačne vo výške 915,- EUR 
(slovom deväťstopätnásť eur) mesačne. Dohodnutá odmena je uvádzaná bez DPH. Odmena za 
vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je stanovená pevne vo výške 
70,- EUR (slovom sedemdesiat eur) za každú ďalšiu začatú hodinu. Dohodnutá odmena za 
vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je uvádzaná bez DPH. 

 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene za poskytovanie pozáručného servisu 

Subdodávateľom Lomtec.com, a. s. v paušálnom rozsahu 4 hodiny mesačne vo výške 170,- EUR 
(slovom stosedemdesiat eur) mesačne. Dohodnutá odmena je uvádzaná bez DPH. Odmena za 
vykonanie činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je stanovená pevne vo výške 
30,- EUR (slovom tridsať eur) za každú ďalšiu začatú hodinu. Dohodnutá odmena  za vykonanie 
činnosti nad rámec dohodnutého mesačného rozsahu je uvádzaná bez DPH.  

 
5.4 Celková paušálna mesačná odmena za poskytovanie pozáručného servisu predstavuje sumu 

2.000,-EUR/mesačne (slovom dvetisíc eur) bez DPH. K uvedenej cene bude fakturovaná DPH 
podľa platných predpisov. 

 
 
Dodatok č. 1  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva do rúk Objednávateľa a dva do rúk 
Dodávateľa. 

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
                       
Všetky ostatné články a časti zmluvy o poskytovaní odborných služieb v rámci pozáručného servisu 
zostávajú nezmenené. 
 
 

                   Bratislava, dňa:                                                                     Malinovo, dňa: 
 
 
 
 
..................................................................... ..................................................................... 
 PhDr. Miloslava Zemková  
 generálna riaditeľka 
 Rozhlasu a televízie Slovenska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko, funkcia , dátum  a podpis zodpovednej osoby 
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