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Dodatok č. 1
k Zmluve o výpožičke zo dňa 28. 07. 2010
medzi zmluvnými stranami:
Požičiavateľ:
sídlo:
zastúpené:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor
Československá obchodná banka, a.s.
25828023/7500
00 603 481
2020372596
SK 2020372596

(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
sídlo:
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
zastúpená:
Ing. Ľubomír Belfi – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
bankové spojenie:
VÚB, a. s. Bratislava – mesto
číslo účtu:
48009012/0200
IČO:
00 492 736
DIČ:
2020298786
IČ DPH:
SK2020298786
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 607/B
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa obsah Zmluvy o výpožičke zo dňa
28. 07. 2010 (ďalej len „zmluva“) mení nasledovne:

Čl. I
Predmet dodatku
1. Článok 2 (Predmet výpožičky) zmluvy znie nasledovne:
„Čl. 2
Predmet výpožičky
Predmetom tejto zmluvy je bezplatná výpožička veci:
• Predajný automat v počte kusov 13, po ich obstaraní požičiavateľom na základe žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok z Operačného programu Bratislavský kraj, Opatrenia 1.2.1 (ďalej
len „predmet zmluvy“)“.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
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č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, z toho má Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť po 2 (dvoch)
origináloch.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú 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.

V Bratislave, dňa 19.12.2012 ........

V Bratislave, dňa 10.12.2012.......

Za Hlavné mesto SR Bratislava:

Za Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť:

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

...............................................................
Ing. Ľubomír Belfi, v.r.
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ
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