Dodatok č. 1
k Zmluve o podmienkach umiestnenia a prevádzkovania reklamných zariadení,
stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch zo dňa 19.11.2001

medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:
Mestská časť Košice - Barca
so sídlom: Košice – Barca, Abovská 32
IČO: 00691003,
č. účtu: 14725512/0200
Zastúpené: pánom Františkom Krištofom, starostom mestskej časti
(ďalej len ako „Mestská časť“)
a
euroAWK, spol. s r. o.
so sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava
IČO: 35 808 683
DIČ: 2020282792
IČ DPH: SK2020282792
Bankové spojenie:
VOLKSBANK Slovensko, a.s. č. účtu: 4040176703/3100
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka
č. 23748/B;
konajúca prostredníctvom jej konateľa
(ďalej len ako „spoločnosť “)
(Spoločnosť a Mestská časť sa v ďalšom spoločne označujú ako ,,zmluvné strany")

Preambula
1.1

Dňa 19.11.2001 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o podmienkach umiestnenia a
prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských
pozemkoch (ďalej len ,,Zmluva").

1.2

Zmluvné strany sa dohodli sa na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa Zmluva o
podmienkach umiestnenia a prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre
reklamu a reklamy na mestských pozemkoch zo dňa 19.11.2001 mení a dopĺňa
nasledovne:
I.
Predmet dodatku

1.

Čl. V ods. od 1 až 4 Zmluvy sa nahrádzajú nasledovným bodmi 1 až 5:
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2.

1.

Mestská časť prenecháva do užívania Spoločnosti pozemky uvedené v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy za účelom inštalácie a prevádzkovania prístreškov MHD,
veľkopološných reklamných panelov a City light vitrín (ďalej ,,predmet nájmu") a
Spoločnosť sa zaväzuje platiť mestskej časti za užívanie týchto pozemkov
úhrady (nájomné) vo výške a spôsobom uvedeným nižšie:

2.

Spoločnosť je povinná zaplatiť Mestskej časti za užívanie pozemkov uvedených
v prílohe 1 nájomné vo výške 10 % z netto obratu Spoločnosti dosiahnutého
v príslušnom kalendárnom roku z reklamy na reklamných zariadení Spoločnosti
umiestnených na pozemkoch uvedených v prílohe 1 Zmluvy. Netto obratom
z reklamy v príslušnom kalendárnom roku sa na účely tejto zmluvy rozumie
súhrn všetkých peňažných plnení bez DPH vyúčtovaných daňovými dokladmi
Spoločnosti tretím osobám ako úhrady za reklamu umiestnenú na reklamných
plochách Spoločnosti na predmete nájmu za príslušný kalendárny rok
po odpočítaní nákladov na výlep plagátov v danom roku.

3.

Nájomné za príslušný kalendárny rok bude Spoločnosť uhrádzať Mestskej časti
vo forme preddavku na nájomné v zmysle odseku 4. a na základe záverečného
ročného zúčtovania v zmysle odseku 5 tejto zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť bude Mestskej časti uhrádzať
preddavok na nájomné dohodnuté v odseku 2 vo výške 50 % nájomného
vyúčtovaného Mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok. Tento
preddavok je splatný do 30.04 príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa
nájomné platí. Zaplatený preddavok podľa predchádzajúcej bude zúčtovaný t.j.
odpočítaný v záverečnom ročnom vyúčtovaní nájomného v súlade s odsekom 5
tejto zmluvy.

5.

Spoločnosť zašle Mestskej časti písomné záverečné ročné vyúčtovanie netto
obratu z reklamy v príslušnom kalendárnom roku dosiahnutého na reklamných
zariadeniach umiestnených na pozemkoch podľa prílohy č.1 vrátane presného
vyúčtovania nájomného za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20. Februára
nasledujúceho kalendárneho roka. Nájomné za príslušný kalendárny rok
vyplývajúce zo záverečného ročného zúčtovania nájomného po odpočítaní
preddavku na nájomné v zmysle odseku 4 bude splatné do 28. Februára
nasledujúceho kalendárneho roka.

6.

Spoločnosť bude uhrádzať preddavok na nájomné podľa odseku 4 ako aj
nájomné vyplývajúce zo záverečného ročného vyúčtovania podľa odseku 5
priamou úhradou bez faktúry na číslo účtu Mestskej časti uvedené v záhlaví tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 4 a ods. 5 Zmluvy sa prečíslovávajú na ods. 7
a ods. 8.
II.
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú
v platnosti bez akýchkoľvek zmien.

2.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
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3.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mestskej
časti. Mestská časť sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok č. 1 spôsobom podľa
predchádzajúcej vety do 7 dní odo dňa jeho uzavretia.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho
obsahu porozumeli a že dodatok bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle a
zároveň vyhlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne
nepriaznivých podmienok, a na znak toho ho podpisujú.

V Košiciach, dňa 17. 4. 2012

_____________________________
za mestskú časť Košice - Barca
František Krištof, starosta

_____________________________
za spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.
, Konateľ
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