Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021
uzavretej podľa § 563 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ;
Názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:
IČO:

Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava
00 603 481

DIČ:
Bankové spojenie:

2020372596
Československá obchodná banka, a.s.

č. účtu v tvare IBAN:
SK88 7500 0000 0002 2504 7483
Zastúpenie:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Objednávateľ")
a
Dodávateľ:
Obchodné meno:

SABA Parking SK s.r.o,

Sídlo:

Gróssiingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:

35 844 256

DIČ:

2021692640

IČDPH:

SK2021692640

Registrácia:

Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27400/B

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s

číslo účtu v tvare IBAN:

SK97 1100 0000 0026 2483 6024

Zastúpenie:

Mario Grega, konateľ
Josep Oriol Carreras, konateľ

(ďalej len ako „Dodávateľ“
(Objeunavaiei a uodavateľ spolu ďalej len ,Zmluvné strany“)

Preambula
Dňa 14. 10. 2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTSOP/RPPP2/2021 (ďalej len ako „zmluva“),
predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán pri vykonávaní diela
podľa tejto zmluvy.
Odo dňa podpísania zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, na základe ktorých sa Zmluvné strany dohodil
v súlade s článkom XII. bod 2. zmluvy na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok I
Predmet Dodatku č. 1
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. zmluvy sa dopĺňa o nový bod č. 10 s nasledovným znením:

„10. Dodávateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky vyzbierané na zbernom účte Dodávateľa za úhradu
krátkodobého parkovania prostrednictvom parkovacích automatov, prevedie bezhotovostným stykom na
bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to vždy najneskôr k 10. dňu kalendárneho
mesiaca nasiedujúceho po kaiendárnom mesiaci, za ktorý boli tieto finančné prostriedky vyzbierané.“
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článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté zostávajú v platnosti.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa 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 v znení neskorších predpisov.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch,
a Objednávateľ obdrži tri (3) rovnopisy.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

pričom Dodávateľ obdrži jeden (1) rovnopis

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 17.2.2022

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa
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