
Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Registrácia: 

( ďalej ako „objednávatel"') 

Obstarávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Registrácia: 

( ďalej ako „obstarávatel"') 

Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame 
(ďalej len „dodatok č.l") 

ALFA Reklama s.r.o. 
Sládkovičova 602/67, 017 01 Považská Bystrica 
Ing. Stanislava Lukáčová, konateľka spoločnosti 
36 479 721 
20216683521 
SK20216683521 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK8075000000004008032689 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 
14804/R 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s, r. o. 
Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom 
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ spoločnosti 
47 239 140 
2023526890 
SK2023526890 
Prima banka, pob. Žiar nad Hronom 
SK85 5600 0000 0053 0691 8001 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 22307/S 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Dňa 2. 1. 2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o reklame (ďalej len 
„zmluva"), predmetom ktorej je záväzok obstarávateľa obstarať osobne alebo sprostredkovane 
po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho 
loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi. 

1.2 Nakoľko sa zmluvné strany dohodli na predÍžení zmluvy, uzatvárajú tento dodatok č. 1. 

Článok II. 
Predmet dodatku č. 1 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku II. bodu 1) zmluvy sa zo zmluvy vypúšťa 
a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením: 
,,1) Za reklamnú činnosť zaplatí objednávateľ obstarávateľovi odmenu v celkovej výške 1.204-

EUR (slovom: ,,tisícdvesto eur'? bez DPH. "

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku II. bodu 2) zmluvy sa zo zmluvy vypúšťa 
a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením: 



„2)Zmluvné strany sa dohodlt že objednávateľ zaplatí obstarávateľovi dohodnutú odmenu 
nasledovne: 

- odmenu za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vo výške 60�- EUR {slovom: ,,šesťsto
eur'') bez DPH uhradí objednávateľ obstarávateľovi na základe faktúry vystavenej
obstarávateľom v mesiaci február 2019,

- odmenu za obdobie od..{. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vo výške 600,- EUR {slovom: ,,šesťsto
eur'') bez DPH uhradí objednávateľ obstarávateľovi na základe faktúry vystavenej
obstarávateľom v mesiaci február 2020. "

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku III. bodu 1) zmluvy sa zo zmluvy 
vypúšťa a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením: 
,,1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020." 

Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu. 

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.3 Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu rozumeli, obsah dodatku č. 1 
zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli, dodatok č.1 uzatvorili slobodne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

V Žiari nad Hronom, dňa 31.12. 2019 

Objedna
A
' Vi) el' 
L 

Karol Markovič 
Obchodný riaditeľ 
ALFA Reklama s.r.o. 

Obstarávateľ 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ spoločnosti
FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa s. r. o. 


