Dodatok č. 1
k zmluve o užívaní kolektora č. 249402991900
uzavretej podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zo dňa 16.7.2019
(ďalej len ako „dodatok“)

Z m luvné stran y :
H lavné m esto Slovenskej republiky B ratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Zastúpený:
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora poverená na základe rozhodnu
tia
primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 35/2015 o podpisovaní
písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie (IBAN):
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
Variabilný symbol:
2494029919
(ďalej len ako „hlavné m esto“)

SW AN, a.s.
Sídlo:
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Stanislav Verešvársky, na základe Plnomocenstva zo dňa 10.3.2020
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B
IČO:
47 258 314
DIČ:
2120112522
IČ D PH :
SK 7120000184
Bankové spojenie (IBAN):
SK 20 1100 0000 0026 2400 7381
(ďalej len ako „vlastník siete“)
(hlavné mesto a vlastník siete spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostame aj ako „zmluvná stra
na“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.07.2019 Zmluvu o užívaní kolektora č. 249402991900 (ďalej len ako „zmlu
va“), účelom ktorej bola úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s užívaním kolektora. V zmysle
čl. 6 ods. 5 zmluvy je možné jej obsah meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluv
ných strán. Vzhľadom na potrebu upraviť znenie zmluvy, dohodli sa zmluvné stany na uzatvorení dodatku na
sledujúceho znenia.
Článok I
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je úprava znenia niektorých článkov zmluvy nasledovne:
a) Článok I zmluvy
Pôvodné znenie
1. H lavné mesto j e vlastníkom a správcom kolektora, ktorý sa nachádza v Bratislave v k. ú Staré Mesto Landererova ul. v úseku medzi vstupmi KK4 a KK3 (ďalej len „ kolektor 'j.
2. Predmetom zmluvy j e úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s užívaním kolektora za úče
lom umiestnenia a prevádzkovania inžinierskej siete v kolektore, a to:
- umiestnenie H D PE rúry (ďalej iba „ sieť “), v celkovej dĺžke 98 bm.

1.

Nové znenie
Hlavné mesto j e vlastníkom a správcom kolektora, ktorý sa nachádza v Bratislave v k.ú Staré Mesto Landererova ul. v :
- Úseku m edzi vstupmi KK4 a KK3,
úseku m edzi vstupmi VS7 a KK3
(ďalej len „kolektor“).

2. Predmetom zmluvy j e úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s užívaním kolektora za
účelom umiestnenia a prevádzkovania inžinierskej siete v kolektore, a to umiestnenie:
- H D PE rúry v celkovej dĺžke 98 bm
- Optického kábla v celkovej dĺžke 100 bm
(ďalej iba „sieť") v celkovej dĺžke 198 bm.
b) Cl. 2. ods. 1 zm luvy
Pôvodné znenie
1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z, o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že
vlastník siete bude uhrádzať hlavnému mestu za užívanie kolektora finančnú úhradu nasledovne:
úhrada I bm/rok
16 Eur
celkový záber siete v kolektore
98 bm
úhrada za rok
1 568 Eur
slovom tisícpäťstošesťdesiatosem eur
a to počnúc uložením siete do kolektora
Nové znenie
I. Z m lm n é strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli,
že vlastník siete bude uhrádzať hlavnému mestu za užívanie kolektora finančnú úhradu nasledovne:
úhrada za I bm/rok
16 Eur
celkový záber siete v kolektore
198 bm
úhrada za rok
3 168 Eur
slovom tritisícstošesťdesiatosem eur
a to počnúc uložením novej siete do kolektora.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
Č lánok II
Z áverečné ustanovenia
1. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) originálnych vyhotoveniach, z ktorých hlavné mesto dostane sedem (7)
vyhotovení a vlasmík siete jedno (1) vyhotovenie,
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 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.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzu
jú vlasmoručnými podpismi.

Hlavné mesto
V Bratislave

Vlastník siete
22.6.2021
v.r.

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

V Bratislave
v.r.
Ing. Stanislav Verešvársky

