Dodatok č. 2 MAG 135327/2022
k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na zákazku
„Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného
a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných
bytov Muchovo Námestie zo dňa 15.07.2020 (ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne nám. 1, Bratislava
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu,
(ďalej ako „Hlavné mesto“)
a
METRO Bratislava a.s.
so sídlom: Primaciálne nám. 1,Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka predstavenstva
Mgr. Albín Mráz, člen predstavenstva
IČO: 35 732 881
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu, IBAN:
(ďalej ako „Spoločnosť“)
(obidve zmluvné strany ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Článok I.
V súlade s ust. Článku XI. bod 2 Zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb zo dňa
15.07.2020 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2
k Zmluve v nasledovnom znení:
1.

Hlavička zmluvných strán sa mení nasledovne:

štatutárny zástupca spoločnosti METRO Bratislava a.s.:
JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva sa mení na

„Ing. arch. Michala Kozáková, predsedníčka predstavenstva“
2.

Príloha č. 2 sa mení nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bola príloha č. 2, ktorou bol dohodnutý rozpis
predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu (ďalej ako ,,Príloha č. 2
k zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb").
Z dôvodu získania dotácie je nevyhnutné rozdelenie ceny samostatne na
dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a samostatne na dokumentáciu pre
realizáciu stavby (DRS) a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR).
Týmto Dodatok č. 2 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom rozdelení
a úprave prílohy č. 2:

Článok II.
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú týmto Dodatkom č. 2
nedotknuté.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle Hlavného mesta podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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. Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku č. 2 nemá
vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 2, pokiaľ
z povahy alebo obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od
ostatného obsahu tohto Dodatku č. 2.
4. Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v 4 rovnopisoch s hodnotou originálu,
z toho 2 vyhotovenia obdrží Hlavné mesto a 2 vyhotovenia obdrží Spoločnosť.
5. Zmluvné strany na záver vyhlasujú, že s obsahom Dodatku č. 2 sa riadne oboznámili,
na čo mali dostatok časového priestoru, prečítali si ho, obsahu rozumejú, nemajú proti
obsahu žiadne námietky a výhrady a Dodatok č. 2 je vyjadrením ich vážnej
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
6. Na znak prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle a súhlasu s obsahom Dodatku č. 2
Zmluvné strany tento Dodatok č. 2 podpisujú.

Bratislava 4.5.2022

Bratislava 13.5.2022

Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

..............................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.
1. námestníčka primátora

.....................................................
Ing. arch. Michala Kozáková v.r.
predsedníčka predstavenstva

......................................................
Mgr. Albín Mráz v.r.
člen predstavenstva

