Dodatok č. 4
k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 08.11.1996.

uzatvorený medzi

Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 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 31 349 307
Zastúpený: Ing. Petrom Kollárikom
Mag. Wolfgangom Wrumnigom (na základe plnej moci)
Ako prevádzkovatel'om a dodávatel'om (ďalej len "Siemens") na strane druhej.

Čl. I.
Počas trvania zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave (ďalej ako Zmluva)
vznikli medzi zmluvnými stranami rozpory ohl'adom výkladu zmluvného článku 11 ,
posledného odseku, pojednávavajúceho o úrokoch z omeškania
a výpočte ich výšky.

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 upraveného
Dodatkom Č. 2:
"Okrem toho má Siemens právo vyúctovať 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, kl! ktorej sa pripočíta celých 5%. Maximálna výška úrokov
z omeškania nesmie presiahnuť 3 % hodnoty zmluvy.
Toto znenie sa vypúšťa a nahrádza sa týmto novým znením:

"Okrem toho je Siemens oprávnený vyúčtovať hlavnému mestu úrok z omeškania úhrad
faktúr' vo výške: priemerný 3M BRIBOR + 0,5 p.a., z celkovej dÍžnej čiastky. Priemerný 3M
BRIBOR sa vypočíta z hodnôt platných vždy k poslednému dňu v mesiaci. Úrok z
omeškania bude fakturovaný nasledovne:
1. rok 1999 - po ukončení kalendárneho roka
2. rok 2000 a nasledujúce roky - vždy 2x

ročne"

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 akýchko/'vek omylov, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.
"

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom exemplári.

V Bratislave,

dňa

30. 6. 2000

Siemens, s.r.o.

\

