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Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve z 25.05.2011
uzavretá podla §566 nasl. zákona č.513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov

a ustanovení Obchodný zákonník (ďalej už len "Zmluva").

Zmluvné strany:

Mandant: Obec Donovaly
Obecný úrad
Námestie Antona sv. Paduánskeho 3
976 39 Donovaly
Zastúp. Miroslavom Daňom
rco. 00 313 386
Bankové spojenie: Dexia banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120 923 3002/ 5600 (refundácie)
Bankové spojenie: Dexia banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120923 9009/ 5600 (predfinancovanie)
Tel.: 048/ 41 99 806
Email: obec@_donovaly.sk
( ďalej len .rnandant")

Mandatár: Názov firmy: BIGpromotion, s.r.o,
Sídlo: Komenského 5524, 036 01 Martin
Korešpondenčná adresa: D. Makovického 5188/30, 03601 Martin
Zapísaný v :OR SR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 51889jL
v zastúpení: Igor Švolík
IČO: 44 992 149
DIČ: 202289491{8
IČ DPH: SK2022894918
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Číslo účtu: 0353299140 / 0900
Telefón: 0905 662 888
e-mail: blanka@funradio.sk
(ďalej .mandatár")

1.Dodatkom Č. 2 sa mení článok VII. Trvanie a skončenie zmluvy z dóvodu zosúladenia
termínov podujatí v obci Donovaly.

V znení Článku VII. Trvanie a skončenie zmluvy sa povinnosti zmluvných strán
vo vzťahu k vyššie uvedenému týmto dodatkom rušia nasledujúce ustanovenia:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu' určitú ode dňa účinnosti, do ukončenia činností podl'a
čI. 1. tejto zmluvy. Termín ukončenia činnosti podl'a tejto zmluvy je najneskór 31.
decembra 2012.

a nahrádzajú sa novými ustanoveniami nasledovne:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú ode dňa účinnosti, do ukončenia činností podl'a
čI. I. tejto zmluvy. Termín ukončenia činnosti podl'a tejto zmluvy je najneskór 28.2.2013.

2. V článku III. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY, odstavec 1 sa rušia
nasledujúce ustanovenia: Odplata za realizáciu predmetu tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výš ke 33 960,00 EURs DPH (slovom tridsaťtritisíc devaťstošesťdesiat eur).
Mandant neposkytuje mandatárovi preddavok na plnenie zmluvy.

Odplata za realizáciu jednotlivých súborov činností bude nasledovná:
V termíne do 15.3.2012 20 000,00 € vrátane DPH
V termíne do 15.7.2012 12000,00 € vrátane DPH
V termíne do 15.9.2012 1 960,00 c vrátane DPH
Mandatár je plátcom DPH



a nahrádzajú sa novými ustanoveniami nasledovne: Odplata za realizáciu predmetu
tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Zb.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 33 960,00 EURs DPH (slovom
tridsaťtritisíc devaťstošesťdesiat eur). Mandant neposkytuje mandatárovi preddavok na
plnenie zmluvy.

Odplata za realizáciu jednotlivých súborov činností bude nasledovná:
V termíne do 28.2.2013 33 960,00 € vrátane DPH
Mandatár je plátcom DPH

Ostatné ustanovenia článku III. ostávajú nezmenené.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a

účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na web stránke obce
Donovaly.

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 25.05.2011 a Dodatku č.1 a neboli
Dodatkom číslo 2 zmenené, zostávajú v platnosti a použijú sa na spravovanie
všetkých práva povinnosti medzi mandantom a mandatárom.

3. Dodatok číslo 2 je vyhotovený v 6 - ich vyhotoveniach, pričom mandant obdrží po 4
vyhotovenia a mandatár 2 vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok číslo 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že
nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe
súhlasu s ním ho podpisujú.

V Donovaloch dňa 21.12.2012
Mandant:

V Martin dňa 21.12.2012
Mandatár:

Miroslav Daňo
St obec Donovaly

Igor Švolík BIGpromotion s.r.o.
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