Dodatok č. 1 k
Dohode o refakturácii nákladov zo dňa 21.12.2020 (ďalej len dodatok č. 1)
Uzatvorenej medzi
Účastník dohody č. 1:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu (IBAN):
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Účastník dohody č. 2:
Mestská časť Bratislava-Rusovce
so sídlom:
Vývojová ulica č. 8, 851 10 Bratislava
IČO:
00304611
bankové spojenie:
VÚB a. s.
číslo účtu (IBAN):
SK23 0200 0000 0000 0152 5052
zastúpená:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
(ďalej len „Mestská časť“)
(Mestská časť a Hlavné mesto spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

1.

Čl. 1
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Dohode o refakturácii zo dňa 21.12.2020
v nasledovnom znení:
V celom texte zmluvy sa slovo „rekonštrukcia“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom
„oprava“ v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
2.

Práva a povinnosti týmto dodatkom zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

3.

Tento dodatok je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú po dve (2)
vyhotovenia.

4.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán v zmysle § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 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.
5.

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa ........................................

V Bratislave, dňa ........................................

_________________________________
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

_________________________________
Mestská časť Bratislava-Rusovce
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

