Dodatok č. 1
k Zmluve o združení
č.OSP1400337/2014/ZoZ
uzatvorenej podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi združenia:
1. Hlavné mesto Slovenskej
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Identifikačné číslo DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 811 07 Bratislava
OO 603 481
ČSOB, a.s.
25829413 / 7500
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.,primátor

(ďalej len ako "hlavné mesto")
2. Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Sídlo:
OO 304 565
Identifikačné číslo:
Daňové identifikačné číslo:
2020879223
PRIMA banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie:
4853985006/5600
Číslo účtu:
Ing. Ján Mrva, starosta
Zastúpený:
(ďalej len ako "mestská časť Vajnory")
3. Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova 21,831 06 Bratislava
Sídlo:
00304557
Identifikačné číslo:
2020879212
Daňové identifikačné číslo:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankové spojenie:
421032/0200
Číslo účtu:
Ing. Peter Pilinský, starosta
Zastúpený:
(ďalej len ako "mestská časť Rača")
(ďalej spolu len ako "účastníci združenia")
sa v zmysle článku 3 bod 3 a článku 7 bod 2 Zmluvy č.OSP14000337/2014/ZoZ
o združení zo dňa 09.10.2014 (ďalej len "Zmluva") dohodli na uzavretí Dodatku č.
1 za nasledovných podmienok:
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l.
1. V článku 2 sa za bodom 2. vkladá nový bod 3., ktorý znie:
,,(3) Mestská časť Rača sa k dosiahnutiu účelu združenia vymedzeného v čl. 1
Zmluvy zaväzuje združiť finančné prostriedky v objeme 4 500,- Eur (slovom:
štyritisícpäťsto eur) na
zabezpečenie financovania vyvolanej investície výstavby stavby "Cyklotrasa Vajnory - dočasná autobusová zástavka",
umiestnenej pri cyklotrase Vajnory - Rendez, ktorú bude realizovať zhotoviteľ
vybraný postupom podľa čl. 1 ods. 2 Zmluvy. Mestská časť Rača poukáže
finančné prostriedky uvedené v predchádzajúcej vete ako kapitálový transfer
na osobitný účet, zriadený mestskou časťou Vajnory podľa článku 3 bod 1
Zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1."
Vzhľadom na vloženie nového bodu 3. v článku 2. Zmluvy sa pôvodný bod 3.
tohto článku označí podľa poradia ako bod 4.
2. V článku 2 sa za novooznačeným bodom4. (na základe tohto dodatku č. 1 k
Zmluve) vkladá nový bod 5., ktorý znie:
,,(4)Mestská časť Vajnory sa k dosiahnutiu účelu združenia vymedzeného v čl.
Zmluvy zaväzuje združiť finančné prostriedky v objeme 4 500,- Eur (slovom:
štyritisíc päťsto eur) na
zabezpečenie financovania vyvolanej investície výstavby stavby "Cyklotrasa Vajnory - dočasná autobusová zástavka",
umiestnenej pri cyklotrase Vajnory - Rendez, ktorú bude realizovať zhotoviteľ
vybraný postupom podľa čl. 1 ods. 2 Zmluvy. Mestská časť Vajnory vloží
finančné prostriedky uvedené v predchádzajúcej vete na osobitný účet,
zriadený mestskou časťou Vajnory podľa článku 3 bod 1 Zmluvy najneskôr
do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1."
Vzhľadom na vloženie nového bodu 5.v článku 2. Zmluvy sa pôvodné body 4.
až 7. tohto článku označia podľa poradia ako body 6. až 8.
3. V článku 3 bod 1. sa slová ,,180.000,00" nahrádzajú slovami ,,189.000,00".
4. V článku 3 bod 1. písm. b) sa slová: ,,30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc eur)"
nahrádzajú slovami ,,34 500,00 Eur (slovom tridsaťštyritisíc päťsto eur)"
5. V článku 3 bod 1. sa za písm. b) vkladá nové písm. c) v znení:
"c) Mestská časť Vajnory - vo výške 4 500,00 Eur (slovom štyritisíc päťsto
eur)".

II.

1. Ostatné ustanovenia

Zmluvy, dodatkom

Č.

1 nedotknuté ostávajú v platnosti.

2. Dodatok Č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu,
z ktorých dostane každý účastník združenia po dvoch rovnopisoch.
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3. Účastníci združenia svojím podpisom potvrdzujú, že dodatok č. 1 nebol
uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktoréhokoľvek
z účastníkov združenia, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú
prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na
znak súhlasu potvrdzujú vlastno ručnými podpismi.
4. Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými účastníkmi
združenia a účinnosť v deň nasledujúci po dni prvého zverejnenia tohto
dodatku na webovom sídle ktoréhokoľvek účastníka združenia.

Za Hlavné mesto
V Bratislave

JUDr. Ivo Nesrovnal,
primátor

za Mestskú časť Vajnory :

za Mestskú časť Rača

VBratislave
Ing. Ján
starosta

rva

f:..~.!.I?.~~~

dňa ....

Mgr. pe LeI nn
starosta
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