Dodatok Č. 2
k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 08.11.1996.
uzatvorený medzi
Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1
81499 Bratislava
Slovensko
zastúpené primátorom

ako investorom a vlastníkom na jednej strane

(ďalej

len "Hlavné mesto")

a
Siemens, s.r.o.
so sídlom Stromová 9
830 07 Bratislava
IČO 31 349307
zastúpený Ing. P. Kollárikom, Mag. Wolfgangom Wrumnigom (na základe plnej moci)

ako prevádzkovateľom a dodávateľom (ďalej len "Siemens") na strane druhej
Počas trvania zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave (ďalej ako
"zmluva) vznikli medzi zmluvnými stranami rozpory ohľadom výkladu zmluvného
článku 11, posledného odseku, pojednávajúceho o úrokoch z omeškania a výpočte
ich výšky. Uvedené rozpory boli dôsledkom nejasnej a mylnej gramatickej a slovnej
formulácie, ktorá spôsobuje neurčitosť a viaczmyslenosť dotknutého textu a tým
vnáša do zmluvného vzťahu oboch partnerov prvok konfliktnosti.

Na základe uvedeného sa preto Hlavné mesto a Siemens dohodli, v záujme
odstránenia omylu zo znenia zmluvy, na zmene znenia textu článku 11, posledného
odseku.
Pôvodný posledný odsek

článku

11 zmluvy, v nasledovnom znení:

"Okrem toho má Siemens právo vyúčtovať hlavnému mestu všetky viacnáklady, ktoré
mu vznikli z oneskorenia, predovšetkým zúročenie dlžných platieb. Úroková sadzba,
ktorou budú úročené oneskorené platby, činL:15 % - bodu nad 3 mesačný BRIBOR,
platný k momentu splatnosti príslušnej platby, maximálne 3% hodnoty zmluvy."
sa

vypúšťa

a nahrádza sa týmto novým znením:

"Okrem toho má Siemens právo vyúčtovať hlavnému mestu všetky viacnáklady, ktoré
mu vznikli z omeškania, predovšetkým zúročenie dlžných platieb. Úroková sadzba,
ktorá sa použije pri výpočte úrokov z omeškania za omeškané platby je priemerná
úroková sadzba, poskytovaná na krátkodobé korunové úvery bankou Tatrabanka,

a.s. v Bratislave jej klientom - právnickým osobám, ku ktorej sa pripočíta celých 5%.
Maximálna výška úrokov z omeškania nesmie presiahnuť 3% hodnoty zmluvy."
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmien a doplnkov.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali,
porozumeli mu a že tento vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, prostú akýchkoľvek
omylov, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave

dňa

16.12.1998.

\

Siemens, s.r.o.

\

