DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O ODSTRAŇOVANÍ A UMIESTŇOVANÍ VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO
zo dňa 26.10.2018
(ďalej len „Dodatok“)
medzi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603
481, zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora poverená na základe rozhodnutia primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, IBAN: SK
72 7500 0000 0000 2582 7813, peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., kontakt:
zivotneprostredie@bratislava.sk.
(ďalen len „hlavné mesto“)
a
AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., so sídlom Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31 365 213, spoločnosť je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10637/B, zastúpená: Mgr. Róbert
Varga, konateľ, IČO: 35 686 375 , IBAN: SK49 0900 0000 0001 8179 2544, peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
kontakt: autovrakovisko@autovrakovisko.sk
(ďalej len „AUTOVRAKOVISKO“)
(hlavné mesto a AUTOVRAKOVISKO ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Hlavné mesto a AUTOVRAKOVISKO uzatvorili dňa 26.10.2018 Zmluvu o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel
na určené parkovisko (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola zverejnená na webovom sídle hlavného mesta dňa 5.11.2018
a účinnosť nadobudla dňa 6.11.2018
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Článku 7 ods. 3 Zmluvy na uzatvorení nasledovného Dodatku:
ČLÁNOK I
PREDMET DODATKU
1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 6 ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.“
ČLÁNOK II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom zmenené, zostávajú naďalej platné a účinné.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta v súlade s ust.§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ a ust. § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z toho dve (2)
vyhotovenia dostane AUTOVRAKOVISKO a tri (3) vyhotovenia dostane hlavné mesto.
Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie
v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.05.2021

V Bratislave, dňa 25.05.2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
na základe poverenia Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora, v. r.

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
Mgr. Róbert Varga
Konateľ, v. r.

