Dodatok č. 246505941201
k Zmluve o spolupráci č. 246505941200
pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej
komunikácie II. triedy – Námestie Franza Liszta v Bratislave
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)
Zmluvné strany
1.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené:
doc. RNDR. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
25827813/7500
IČO:
603 481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „Hlavné mesto“)

a

2.

Milan Klein, fyzická osoba oprávnená na podnikanie
Miesto podnikania:
Kľukatá 63, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
33 826 137
1025858350
DIČ:
IČ DPH:
SK1025858350
podľa Výpisu zo Živnostenského registra Obvodného úradu Bratislava, Živnostenský
register č. 102-15496
(ďalej len „Milan Klein“)
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“
v príslušnom tvare)
Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2012 Zmluvu o spolupráci č. 246505941200 pri
zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy –
Námestie Franza Liszta (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je úprava práv
a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prevádzkovania parkoviska na časti
miestnej komunikácie II. triedy na pozemku parcela číslo 23096/1 v katastrálnom území
na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 17.10.2012.

2. Predmetom tohto dodatku je úprava výšky náhrady za prevádzkovanie parkoviska.

Článok II
Zmena zmluvy
1. Článok III odsek 1 zmluvy sa mení a znie:
1. Zmluvné strany sa dohodli na výške náhrady za prevádzkovanie parkoviska v sume
4 200,- € (slovom štyritisícdvesto eur) mesačne za celú plochu parkoviska.
2. V článku III odsek 2 zmluvy sa text v znení „3.500 €“ nahrázda textom v znení
„4 200,- €“.
3. V článku III odsek 2 zmluvy druhá veta sa mení a znie:
Náhrada za mesiac október 2012 je splatná do 5 dní od účinnosti tohto dodatku.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si
dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a
forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4
vyhotovenia pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Milana Kleina.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka 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.

V Bratislave, dňa 08.11.2012

V Bratislave, dňa 31.10.2012

..................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy
v.r.

.....................................................
Milan Klein
v.r.
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