Dodatok č. 5
k Zmluve zo dňa 8. júla 1998

medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

a

METRO Bratislava a.s.

Tento Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (ďalej len „Dodatok“) bol uzavretý nižšie
uvedeného dňa medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
1)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava, IČO: 00603481, zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
(ďalej aj ako „Mesto Bratislava“)

a
2)

METRO Bratislava a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B,
zastúpená: Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva a JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda
predstavenstva
(ďalej aj ako „METRO Bratislava“)

(Mesto Bratislava a METRO Bratislava ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako
„Zmluvné strany“)

PREAMBULA
Dňa 8. júla 1998 uzavreli Zmluvné strany zmluvu, ktorou Mesto Bratislava postúpilo na METRO
Bratislava svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie nosného systému mestskej hromadnej
dopravy a mestským rozpočtom na to určené prostriedky (v tomto dodatku iba ako „Zmluva“).
Dňa 10.05.2012 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 4 k Zmluve, predmetom ktorého bola úprava
práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy vo vzťahu k realizácii projektu „NS
MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislava, I. časť Bosákova ul. –
Šafárikovo námestie“ (ďalej len „Dodatok č. 4“).

Článok 1
Predmet Dodatku
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č. 5 sa mení ustanovenie článku 12 bodu 12.6
Dodatku č. 4 k Zmluve tak, že rozväzovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti
Dodatku č. 4 špecifikovaná v predmetnom bode Dodatku č. 4 sa posúva na termín 31.12.2013.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pôvodné znenie článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4
k Zmluve sa nahrádza týmto novým znením:
„12.6 Bez ohľadu na ustanovenia bodu 12.2 vyššie, tento Dodatok zaniká s účinkami ex tunc,
ak Európska komisia neschváli potvrdenie pomoci pre Projekt na základe Žiadosti o NFP
v zmysle § 18 ZoPaP najneskôr do 31. decembra 2013.“
Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 4 ostávajú bez zmeny.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

2.1

Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie tohto Dodatku č. 5.

2.2

Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom dôjde k zverejneniu tohto Dodatku v zmysle
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.

2.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 5 prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho
obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu bez akýchkoľvek omylov, a že ho neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

________________________________
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

Za METRO Bratislava a.s.:

________________________________
Ing. Peter Ivan, v. r.
predseda predstavenstva

________________________________
JUDr. Slávka Kukučková, v. r.
podpredseda predstavenstva

