Dodatok č. 1 k
Zmluve o spolupráci
pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom
území Devínska Nová Ves
Zmluvné strany
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy
IČO:
00603481
DIČ:
Bankové spojenie.
IBAN:
IČ DPH:
ďalej len „Hlavné mesto"
a
2. Bory a.s.
Sídlo:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Zapísaný :
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČ DPH:

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4086/B
Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
36740896

ďalej len „Bory“
Článok I
Preambula
1.01.
Zmluvné strany dňa 21.05.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty
II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, predmetom ktorej je úprava
práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je realizácia úpravy cesty II/505, okružná
križovatka OK1, vetva OK1-A a vetva OK1-B a s tým súvisiacich vedľajších objektov, úprav
a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
1.02
Predmetom tohto dodatku je úprava podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava
cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.

1.03.
Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti spoločnosti Bory, ktorá požiadala o vypustenie
z článku III ods. 3.04 nasledujúce objekty stavby:
D 051 Rekultivácia dočasne zabratých plôch - OK1,
D 071 Náhradná výsadba v k.ú. Devínska Nová Ves,
D 251 Odvodňovacia priekopa
a súvisiaci objekt:
D 651 Preložka diaľkových oznamovacích káblov MV SR,
nakoľko počas stavebnej činnosti okružnej križovatky OK 1 neboli realizované.
Článok II
Predmet dodatku
2.01
V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:
2.02
Článok III odsek 3.04 Zmluvy sa mení a znie:
„3.04
Účastníci sa dohodli, že Bory dokončenú stavbu po kolaudácii a odstránení vád a prípadných
nedorobkov odovzdá do vlastníctva Hlavného mesta odplatne za 1€ + DPH v rozsahu
objektov podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:
Objekty stavby
D 031 Sadové úpravy
D 101 Úprava cesty II/505
D 511 Úprava splaškovej kanalizácie
D 611 Verejné osvetlenie
Súvisiaci objekt
D 652 Preložka spojovacích káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka – ATU Záhorská
Bystrica a odovzdá ich v mene Hlavného mesta správcom, resp. vlastníkom sietí.“
2.03
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.
Článok III
Záverečné ustanovenia
3.01
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si
dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu
a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3.02
Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia
pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Bory, a.s.
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3.03
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 18.05.2015

V Bratislave, dňa 04.05.2015

Za Hlavné Mesto:

Za Bory, a.s.

........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

............................................
Marek Kalma v.r.
predseda predstavenstva

............................................
Juraj Nevolník v.r.
člen predstavenstva
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