DODATOK Č. 2
k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte zo dňa
22.10.2014 v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 25.03.2015
(ďalej len "Dodatok")

Veriteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
akciová spoločnosť
Ing. Stanislav
Beňo,
predseda
predstavenstva,
Ing. Boris
Gregor,
podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava
Číslo účtu:
SK68 0200 0000 35000100 4062 (IBAN)
IČO:
35 850 370
DIČ:
2022506684
IČ DPH:
SK2020263432
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vl. č.: 3080/B

Dlžník:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Odberné miesta:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., primátor
OO 603481
2020372596
ČSOB, a.s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
OM00109900, OM001 09901, OM00109902, OM00109903

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež zmluvná strana, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako
zmluvné strany).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1

Veriteľ a Dlžník uzatvorili dňa 22.10.2014 Dohodu o uznaní záväzku a jeho úhrade a o
vzájomnom zápočte v znení Dodatku č. 1 k tejto dohode zo dňa 25.03.2015 (ďalej len
Dohoda),
na základe ktorej sa Dlžník zaviazal splatiť Veriteľovi časť svojho záväzku
špecifikovaného v Dohode.

1.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú v súvislosti s prebiehajúcimi
rokovaniami medzi nimi za účelom riešenia platieb za dodávky pitnej vody a odvádzanie
odpadových vôd.

2. PREDMET DODATKU
2.1

V súlade s Dohodou sa zmluvné strany dohodli na zmene článku IV ods. 1 Dohody, ktorý znie
nasledovne:
,,1. Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník sa zaväzuje splatiť veriteľovi časť svojho záväzku
špecifikovaného v článku III tejto dohody vo výške 1 059568,45 EUR v 4 splátkach a vzájomným
započítaním s dodávateľskými faktúrami Dlžníka voči Veriteľovi podľa nasledovného rozpisu:
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Splátka I
zápočet
1.
2.
3.
4.
5.

2.2

Dátum úhrady
splátky

Deň účinnosti dohody
25.10.2014
25.11.2014
25.07.2015
25.08.2015

V ostatných ustanoveniach

3. VŠEOBECNÉ

Dátum zápočtu

Výška splátky

v EUR

59568,45
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00

ostáva Dohoda nezmenená.

USTANOVENIA

3.1

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2

Tento Dodatok môže byť zmenený iba písomnou formou.

3.3

Vzťahy zmluvných strán založené týmto Dodatkom, ak ich Dodatok výslovne neupravuje, sa
prednostne riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka právneho poriadku SR a v
prípade potreby aj ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov právneho poriadku
SR.

3.4

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch
zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.5

Zmluvné strany tohto Dodatku po jeho prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že
tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a bol
dojednaný v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Na dôkaz toho účastníci tohto
Dodatku ho vlastnoručne podpísali.

Veriteľ: Bratislav.ská

vodárenská

spoločnosť,

v jazyku slovenskom,

pričom každá zo

a.s.

Ing. -Stan~f%"o
Predseda dfedslavenstva

Dátum
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Ing. Boriš regor
~
Pod edseáa predstaveflSVä
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