Dodatok č. 1
k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu
dočasného parkovania

(ďalej len ako „Dodatok")
medzi
Objednávateľ

Názov;
H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Prim aciálne nám estie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
S K 2020372596
IBAN:
Zastúpený: Ing. arch M atúš Vallo, prim átor
(ďalej len ako „O bjednávate ľ“ v príslušnom gram atickom tvare)

P oskytovateľ
Názov:
B m ove Slovakia s.r.o.
Sídlo:
H odžovo nám estie 1A 811 06 Bratislava - m estská časť Staré Mesto
IČO:
54 155 029
DIČ:
2121589976
IČ D P H :
S K 2121589976
IBAN:
SK26 0900 0000 0051 8480 1437
Zastúpený:
Johann Brelteneder, konateľ
(ďalej len ako „P oskytovateľ" v príslušnom gram atickom tvare)
(O bjednávateľ a P oskytovateľ ďalej spolu len ako „Zm luvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zm luvná strana“ v príslušnom
gram atickom tvare)
Preambula

O bjednávateľ dňa 20.07.2021 vyhlásil na svojom w ebovom sídle Verejný návrh na uzatvorenie zm luvy o zabezpečení
služby platobného systém u prostredníctvom m obilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania podľa § 276 zákona
č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník (ďalej len ako „N ávrh“ v príslušnom gram atickom tvare)
Prílohou Návrhu je aj Z m luva o zabezpečení služby platobného systém u prostredníctvom m obilnej aplikácie pre úhradu
dočasného parkovania (ďalej len ako „Zm luva“ v príslušnom gram atickom tvare).
Následne O bjednáva teľ zistil, že v Zm luve je nesprávne uvedené číslo účtu, v prospech ktorého je P oskytovateľ povinný
poukázať celý výťažok z Parkovného v zm ysle článku 7 bod 7.5 Zm luvy.
V zm ysle článku 15 bod 15.5 Zm luvy je „Zm ena tejto Zm luvy je m ožná len form ou písom ného dodatku k tejto Zm luve
očíslovaného vo vzostupnom podarí, ktorý bude podpísan ý štatutárnym i orgánm i Zm luvných strán."
Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvorili Zm luvné strany tento Dodatok.
Článok I
Predmet Dodatku

1.

2.

Predm etom tohto Dodatku je zm ena článku 7 bod 7.5 nasledovne:
a) P ôvodné znenie:
„P o skyto va te ľ je p o vin n ý p o u ká za ť ce lý výťažok z Parkovného na účet O bjednávateľa č. účtu (IBAN SK72
7500 0000 0000 2582 7813) vždy n ajneskôr do 5 (piatich) kalendárnych d n i po skončení príslušného
ka lendárne ho m esiaca.“
b) Nové znenie:
„P o skyto va te ľ je p o vinn ý p o u ká za ť celý výťažok z Parkovného na účet O bjednávateľa č. účtu (IBAN SK88
7500 0000 0002 2504 7483) vždy najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní po skončení príslušného
kalendárneho m esiaca.“
O statné ustanovenia Zm luvy, ktoré nie sú tým to Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zm eny.

článok I!
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Tento D odatok nadobúda platnosť dňom jetio podpisu Zm luvným i stranam i a účinnosť deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia na webovom sídle O bjednávateľa v zm ysle ust. § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k inform áciám a o zm ene a doplnení níektorýcti zákonov (zákon o slobode inform ácii).
Tento D odatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu, z ktorých každá
Zm luvná strana dostane po 2 (dvoch) rovnopisoch.
Zm luvné strany vyhlasujú, že si tento D odatok prečítali, jeho obsahu porozum eii, súhlasia s nim bez výhrad a sú
si vedom é právnych následkov podpísania tejto Dodatku. Ďalej Zm luvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok
uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podm ienok, že ich zm luvná voľnosť nie je
obm edzená, čo potvrdzujú svojim i podpism i.
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