Dodatok č. 1 k Zmluve č. 246500191400
o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti
miestnych komunikáciách v Bratislave
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481

nie je platiteľom DPH

(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

BESICO SK, s.r.o.
Miloslav Vít, konateľ
Vlčkova 8/A, 811 05Bratislava
35 832 193

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č. 26131/B
(ďalej len „BESICO SK s.r.o.“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2014 Zmluvu o spolupráci č. 246500191400 pri
zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnej komunikácie Šintavská ul.
(ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri
zabezpečení prevádzkovania parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy na
pozemku parcela číslo 1812 v katastrálnom území Staré Mesto, na Šintavskej ulici
v Bratislave. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.09.2014.
2. Predmetom tohto dodatku je úprava čísla účtu Hlavného mesta, na ktorý bude BESICO
SK s.r.o. uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkoviska.

Článok II
Zmena zmluvy
1. V záhlaví Zmluvy sa číslo účtu a IBAN Hlavného mesta mení nasledovne:
„Číslo účtu:
IBAN:

.

2. Článok III odsek 2 zmluvy sa mení a znie:
„2. BESICO SK s.r.o. sa zaväzuje uhrádzať Hlavnému mestu dohodnutú náhradu za
prevádzkovanie parkoviska 1. 100 € mesačne dopredu do 10 kalendárnych dní po začatí
kalendárneho mesiaca na účet Hlavného mesta vedený v ., č. účtu:, IBAN:, variabilný
symbol: . Náhrada za prevádzkovanie parkoviska sa považuje za zaplatenú dňom
pripísania na účet Hlavného mesta.“
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. 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.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4
vyhotovenia pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre BESICO SK s.r.o.
3. 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 ........................

................................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy

.....................................................
Miloslav Vít v.r.
konateľ spoločnosti
BESICO SK s.r.o.
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