Dodatok č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)
Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00603481
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
V zastúpení:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(v ďalšom texte len ako „Hlavné mesto”)
a
2. See & Go, s. r. o.
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Strážna 9/C, 831 01 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, Vložka č. 69203/B
45937044
J&T Banka, a. s
SK03 8320 0000 0012 0003 5771
Ivan Šimonič, JUDr. Martin Záhorský. konatelia

(v ďalšom texte len ako „spoločnosť See & Go")
Článok 1
Predmet Dodatku
1.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.2.2020 Zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je vzájomná synergická,
redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca Hlavného mesta a spoločnosti See&Go, s.r.o. pri
zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v Hlavnom meste (ďalej len „Zmluva“). V súlade s článkom
5 bod 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa predlžuje platnosť Zmluvy do 31. 12.
2021. Na základe dohody zmluvných strán sa pôvodné znenie článku 2 bodu 2 vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2021.“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta.
Ustanovenia Zmluvy a jej prílohy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny v plnom
rozsahu.
Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom (1) rovnopise.
V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným, ostatné ustanovenia
Dodatku zostávajú v platnosti, ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi. Zmluvné strany sú súčasne povinné
nahradiť neplatné ustanovenia platnou a právne prípustnou reguláciou, ktorá zohľadňuje vôľu Zmluvných strán
reprezentovanú pri uzatváraní Zmluvy, respektíve Dodatku.
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5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a na dôkaz toho Dodatok vlastnoručne
podpisujú

See & Go, s. r. o.
V Bratislave, dňa:

Hlavné mesto SR Bratislava:
V Bratislave, dňa:

____________________________
Ivan Šimonič
konateľ

___________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

____________________________
JUDr. Martin Záhorský
konateľ
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