Dodatok č. 1
k Zmluve o združení
z 21.12.2012
uzatvorenej podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „dodatok č. l “)
Účastníci združenia:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka
Číslo účtu:
258227413/7500
IČO:
603 481
/ďalej len ako „hlavné mesto“/
a
2. Mestská časť Bratislava – Rača
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo osobitného účtu:
IČO:

Kubačová 21, 831 06 Bratislava 35
Mgr. Peter Pilinský, starosta
VÚB Bratislava - mesto
421-032/0200
2279901656/0200
304 557

/ďalej len ako „mestská časť Rača “/

Účastníci združenia uzatvárajú v súlade s článkom 7 bodu 2, článkom 2 bodu 5
a článkom 4 bodu 4 Zmluvy o združení zo dňa 21.12.2012 (ďalej len „Zmluva“) dodatok č.1
v nasledovnom znení:

Článok I
Úprava zmluvných podmienok
1.

V článku 2 sa dopĺňajú nové body 7 až 10, ktoré znejú:

(7) Mestská časť Rača sa zaväzuje informovať hlavné mesto o vykonaných kontrolách
na stavbe „Zberný dvor - Rača“, vykonávanej zhotoviteľom vybraným podľa článku 2 bod 2
písm. c) tejto Zmluvy a zaslať záznam z kontroly, resp. kópiu stavebného denníka.
(8) Na požiadanie hlavného mesta mestská časť Rača zabezpečí hlavnému mestu
sprístupnenie miesta plnenia diela zhotoviteľom za účelom spoluúčasti na kontrolnom dni na
stavbe „Zberný dvor- Rača“.
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(9) Ak hlavné mesto zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo - stavbu „Zberný dvor - Rača“
v rozpore so svojimi povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zmluvy o dielo uzavretej mestskou
časťou Rača a zhotoviteľom, upozorní na to mestskú časť Rača, ktorá dá zhotoviteľovi
vhodné pokyny na odstránenie vady tak, aby dielo bolo vykonané riadnym spôsobom.
(10) Hlavné mesto je oprávnené zúčastniť sa na odovzdaní stavby „Zberný dvor Rača“ od zhotoviteľa. Mestská časť Rača je povinná informovať hlavné mesto o termíne
odovzdania diela dva (2) pracovné dní pred jeho odovzdaním.
2.

V článku 4 bod 1 znie:

(1) Účastníci združenia sa zaväzujú na dosiahnutie účelu združenia uvedenom v čl. 1
Zmluvy ako majetkové hodnoty do združenia vložiť a združiť finančné prostriedky na
osobitnom účte zriadenom Mestskou časťou Rača, vedeného vo VÚB a.s.
č. účtu. 2279901656/0200 a to v nasledovnom pomere:
a) hlavné mesto vo výške 83 %, t. j. 80.000,- Eur (slovom osemdesiattisíc eur),
b) mestská časť Rača vo výške 17 % , t.j. 16.400,- Eur (slovom šestnásťtisícštyristo eur).
3.

V článku 4 bod 2 znie:

(2) Hlavné mesto poskytne finančné prostriedky podľa bodu 1 písm. a) tohto článku
bezhotovostným prevodom na osobitný účet uvedený v bode 1 tohto článku, a to:
a) vo výške 30.000,- Eur (slovom tridsaťtisíc eur) najneskôr do 31.12.2012,
b) vo výške 50.000,- Eur ( slovom päťdesiattisíc eur) najneskôr do 31.12.2013.
Za deň splnenia záväzku sa považuje deň odpísania sumy z účtu hlavného mesta
v prospech osobitného účtu.
4.

V článku 4 bode 3 sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:
c) prehlasuje, že finančné prostriedky vo výške 6.400,- Eur (slovom šesťtisícštyristo eur)
sú v deň nadobudnutia platnosti dodatku č. 1 uložené na osobitnom účte.

5.

V článku 6 bode 3 písmeno d) znie:
d) neposkytnutím majetkovej hodnoty účastníka združenia do združenia –
a v termínoch podľa čl. 4 bod 1 písm. a) a b), bodu 2 a bodu 3 Zmluvy.

spôsobom

Článok II
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené dodatkom č. 1 zostávajú platné
a nezmenené.
(2) Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle jedného z účastníkov
združenia.
(3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
(4) Dodatok č.1 sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každý z účastníkov združenia obdrží po troch (3) vyhotoveniach.
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(5) Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,
uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 25. novembra 2013

V Bratislave, dňa 18. novembra 2013

Za hlavné mesto:

Za

...............................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

mestskú časť – Rača:

...........................................................
Mgr. Peter Pilinský, v. r.
starosta
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