Dodatok č.1
k Mandátnej zmluve zo dňa 31.10.2013

MANDANT

NĺŁov:
So

Mesto Turzovka

sídlom: Stľed 178, 023 54 Turzovka

Zgstitpeĺá: JUDľ. Ľubomír Golis,

ICO:
DIČ:

primátoľ mesta

00314331
2020553315
(ďalej len mandant)
a

MANDATÁR

Názov:
Sídlo:

T_seľvices, s.r.o.
Jašíkova l78,023 54 Turzovka

Zastűpeĺ* RudoHŠobich,konateľ

lČo:
DIČ:

4422841,4

2022745868
(ďalej len mandaüĺr)

Zmluvné stľany sa dohodli na dodatku ktoľým sa mení a dopĺňa mandátna zĺiluva zo dňa
31.10.2013
ČlĺnotV sa mení anahlrádz'atextom, ktoqý zrie:
V./ Účtovnícwo

1) VšetĘ pľímyplynúce zo

mereného majetku uvedeného v Dodatku č. 5 k Nájomnej
zľnluve zo dřlaOl.05.2010, budú poukazované na účetmanđatĺíľa.
Tieto Íinančné

prosriedky bude mandatźlt použivať na úhĺaduvýdavkov na ěinnosť, rcnoj a údržbu
informačných technológií na zźkJadę uznesenia č). 5/2013.
2) výnimku z odseku 1 vo veci použitia finančných pľostľiedkov môže schváliť Mestské
zastupiteľstvo v Tuľzovke .
Doterajšie odseky öíslovane 2,3'4,5 sa preěíslujú na odseky 3,4,5,6

V odseku 6 sa slová v prvej vete ,, do 3l.maľca nasledujúceho rokď' nafuádzajűtextom,
ktoý zrie:
o'do 30. Júna nasledujúceho ľoka..."
Za članok VIII. sa vkladá nový članok ozračený ako

článok IX

, kto4ý

zrie

Clánok IX

ll Zmluvné stľany čestne prehlasujú, že dodatok kzrĺrluve zo dřla 31.10.2013 bol uľobený
slobodne aválžne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné stľany si dodatok preěítali, jeho obsahu porozumeli a na zrak súhlasu tento
vlastnoručne podpísďi.
2l

Neoddelitel'nou súčasťouDodatku ě. 1 k Mandátnej znluve zo dřla31.10.2013 je
-uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č,. t09lc-2716-2018

3l

:

Tento Dodatok ě. 1 k Mandáürej zľnluve zo día 3 1 . 10.201 3 nadobúda platnosť dňom
podpisu a účinnosťdňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta
a otganlzácie T-services' s.ľ.o.
Dodatok č. 1 k Mandátnej zrnluve zo ďř:.a 31.10.2013 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,

zl<toýchpo jedenobdtžíkaždázonrlluvnýchstľĺín.

V Tuľzovke, dňa.
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T-seľvices, s.r-oJaŠĺkova
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Zamanđatźra:

JUDr, Ľubomír Golis _ primátor mesta

RudoľŠobich_ konateľ

-

Dľuhá stľana

UZNESENIA č.: 109/C _2716 _ 2018

DI POVERUJE

Primátora mesta k podpisu ZmęÍy mandátnej zmluvy v časti 5 bod.

Eĺ

1

so spoločnost'ou T-services

UKLADA

1. Mestskému úradu _

2.

zabezpečiť stretnutie skonateľom spoločnosti TES MEDIA, ohľadom
vysvetlenia ďalšej distribúóie káblového systému ajeho plánovaných investíciách na území
mesta Tuľzovka. o výsledku infoľmovať poslancov MsZĺanajbliŽšom rokovaní
Riaditęľovi ZđrużeniaTKo Semeteš, bezodkladne zveľejniť' či zveľejňovať podpísané

uznesęnia a zápisnice

zo

zasadnutí Spľávnej rađyna webovej stľánke orgaĺizácie

http //www.tkosemetes. oľg/
:

počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l3
Marián Chudej,
Hlasovanie ZA: l0, MUD1. Viera Belková,li/rgr. Rastislav Bakajsa, JUDľ. Martin Birka,
Ing.
Martin Mravec,
JUDr' Radoslav Hruška, Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtánová,

Celkoý

Hlasovanie

ZDRŻAL

PROTI:
sa

PaędDľ' Eleonóra Nekorancová, Ladislav Šteiniger

0

hlasovania:

0

NEHLASoVALI: 3, Mgľ.Kamil Kobolka, Mgr.

ŠtefanKompánek, Miĺoslav Rejda

P
JUDľ.

Podpísal dňa

GOLIS

ł'ĺ2o//

