DODATOK Č. 1
KU ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VÝROBE RELÁCIE LOVCI PEŇAZÍ Z 3.7.2019
(ďalej len „Dodatok“)
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
IČO: 31 340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva a Mgr. Martin Bohoš, člen
predstavenstva
email: klimekova@tipos.sk; kubovicova@tipos.sk
peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2102 0708
(ďalej len „spoločnosť TIPOS“)
a
NUNEZ NFE s. r. o.
sídlo: Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava
IČO: 45 427 518
DIČ: 2022974206
IČ DPH: SK2022974206
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63447/B
konajúca prostredníctvom: Peter Núňez, konateľ
email: nunez@nfe.sk, ondrejka@nfe.sk
peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2483 9390
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Spoločnosť TIPOS a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
I. ČLÁNOK
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Zmluvné strany potvrdzujú, že dňa 3.7.2019 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výrobe relácie Lovci
peňazí, predmetom ktorej bola úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zhotovením 80
relácií so spoločným názvom „Lovci peňazí“ Zhotoviteľom pre spoločnosť TIPOS a zabezpečením ich
vysielania (ďalej len „Zmluva“).
II. ČLÁNOK
PREDMET DODATKU
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa takto:
A. článok 4 bod 4 Zmluvy znie:
1.
„4. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje platiť odmenu Zhotoviteľovi vždy mesačne za všetky Relácie
vyhotovené a odovzdané Zhotoviteľom v príslušnom mesiaci, za ktorý sa platí; tým nie je dotknuté
právo Zhotoviteľa vystaviť zálohovú faktúru podľa tohto bodu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť
faktúru za vyhotovenie a dodanie dotknutých Relácií v príslušnom mesiaci najskôr ku poslednému
dňu príslušného mesiaca, v ktorom boli dotknuté Relácie spoločnosti TIPOS dodané podľa bodu
7 článku 3 Zmluvy; neoddeliteľnou súčasťou faktúry je email podľa bodu 7 článku 3 Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní plynúcich od jej doručenia spoločnosti TIPOS, ak ďalej nie
je uvedené inak. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť TIPOS uhradí časť odmeny vo výške
301.927,50 EUR bez DPH a tomu zodpovedajúcu DPH do 20.8.2019 za prvých 21 (dvadsaťjeden)
Relácií na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom ku dňu 15.8.2019 a doručenej
spoločnosti TIPOS. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vystaviť vyúčtovaciu
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faktúru za vyhotovenie a dodanie prvých 21 (dvadsaťjeden) Relácií, na ktoré sa vzťahuje časť
odmeny uhradenej na základe zálohovej faktúry podľa tohto bodu článku, a to k poslednému dňu
príslušného mesiaca, v ktorom bola posledná z prvých 21 (dvadsaťjeden) Relácií spoločnosti
TIPOS dodaná podľa bodu 7 článku 3 Zmluvy a v nej zúčtovať príslušnú zálohovo zaplatenú časť
odmeny; neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovacej faktúry je email podľa bodu 7 článku 3 Zmluvy vo
vzťahu k prvým 21 (dvadsaťjeden) Reláciám.“
B. článok 4 bod 5 Zmluvy znie:
„5 Ak faktúra, zálohová faktúra alebo vyúčtovacia faktúra neobsahuje všetky údaje podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo faktúra alebo vyúčtovacia faktúra neobsahuje
prílohu podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy, spoločnosť TIPOS je oprávnená takto doručenú
zálohovú, resp. vyúčtovaciu faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu; doručením
opravenej alebo doplnenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti podľa bodu 4 tohto článku
Zmluvy.“
III. ČLÁNOK
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v plnom rozsahu
platné a účinné.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jeho časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy
tretích osôb.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) identických rovnopisoch splatnosťou originálu.
Každá zo Zmluvných strán obdrží po 1 (jednom) vyhotovení Dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a
vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol
uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
V Bratislave, dňa __.__.2019

V Bratislave, dňa __.__.2019

Za spoločnosť TIPOS

Za Zhotoviteľa

...................................................
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva

.........................................................
NUNEZ NFE s. r. o.
Peter Núňez, konateľ

.................................................
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva
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