DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
č. 246504871500 (OKDSSP00000009)
pri realizácii stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“
v katastrálnom území Ružinov, Nivy
uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČ DPH:

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

(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Názov:
Štatutárny zástupca:

Rosum a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Bc. Štefan Puci, predseda
Ing. arch. Juraj Nevoľník, člen predstavenstva
Ing. Martin Lysek, člen predstavenstva
36799041

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN
IČ DPH:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4174/B
(ďalej len „ROSUM“)
(ďalej len spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)
Článok I
Preambula
1. Zmluvné strany dňa 22.12.2015 uzatvorili Zmluvu o spolupráci č. 246504871500 pri výstavbe
stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“ v katastrálnom území
Ružinov, Nivy, predmetom ktorej je úprava práv a povinností účastníkov, ktorých cieľom je
realizácia úpravy cesty I/61 – Bajkalská a miestnej komunikácie II. triedy - Trenčianska, v rámci
stavby „Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava“, a s tým súvisiacich
vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. I Zmluvy (ďalej len
„Zmluva“).
2. Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu rekonštrukcie stavebného objetku SO-101
Rekonštrukcia Bajkalskej ulice.

3. Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti spoločnosti ROSUM, ktorá požiadala o úpravu
rozsahu rekonštrukcie stavebného objetku SO-101 Rekonštrukcia Bajkalskej ulice, z dôvodu
požiadavky Okresného úradu Bratislava, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý
je príslušným špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy, ktorý požadoval zosúladenie
odsueku 4, písmeno a) preambuly s technickou správopu dokumentácie na stavebné povolenie.
Článok II
Predmet dodatku
1. V zmysle článku I sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:
2. V Preambule odsek 4, písmeno a). Zmluvy sa za bod ii) dopĺňa nasledujúce znenie:
„iii) rekonštrukcia bezbariérového prechodu pre peších a cyklistov cez Bajkalskú ul.,
iiii) výstavba nového tretieho jazdného pruhu ako aj predĺženie súčasného BUS-pruhu po
odobočenie z Bajkalskej na Ružinovskú,
iiiii) úprava (zmenšenie) jestvujúceho fyzického ostrovčeka v strede Bajkalskej ul.“
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.
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 toho 4 vyhotovenia pre
Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre spoločnosť ROSUM.
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

22.02.2016

Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa 15.02.2016
Za ROSUM:

.......................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

.............................................................
Bc. Štefan Puci v.r.
predseda predstavenstva
Rosum, a.s.

.........................................................
Ing. arch. Juraj Nevolník v.r.
člen predstavenstva
Rosum, a.s.
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