
Dodatok č.3 k Zmluve o umiestnení reklamy 
 
zatvorená medzi účastníkmi: 
  
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
č. ú. : 5022 197 572/0900 
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej ako „účastník v 1.rade“) 
 
a 
 
Vladimír Tomčányi – A B 
miesto podnikania: 92601 Sereď, D.Štúra 759/35 
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo: 202-9111 
IČO: 30954771 
DIČ: 1020268843 
IČ DPH: SK 1020268843 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Č. ú.: 523542132/0200        
IBAN: SK91 0200 0000 0005 2354 2132 
(ďalej ako „účastník v 2.rade“) 
 
(ďalej  spolu ako „zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú  
 
po vzájomnej dohode Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení reklamy zo dňa 02.01.2015 
v nasledovnom znení: 
 
1. Bod 1 článku III  Doba trvania a spôsob ukončenia zmluvy  sa ruší a nahrádza novým 

znením: 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01 .01.2018 do 31.12.2018. 
 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a stáva sa 

účinným nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle účastníka v 1. rade. 
Povinnosť zverejniť dodatok vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto dodatku sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými 
a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že tento dodatok neuzavreli v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok  prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  



4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po 
jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 

5. V ostatnom zostáva Zmluva o umiestnení reklamy zo dňa 02.01.2015  nezmenená. 
 
 
 
V Seredi dňa 15.12.2017 
 
 
 
        Správa majetku Sereď, s.r.o.                                 Vladimír Tomčányi - A B                     
 Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka               
 
 
 
.......................................................                       ....................................................................                  
                                                        
         účastník v 1.rade                                                                účastník v 2.rade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


