DODATOK č. 28 65 0338 1900/1
k Zmluve o zriadení vecného bremena
č. 28 65 0338 1900

uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené
: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom mesta
Bankové spojenie
: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN)
: SK5875000000000025828453
BIC-SWIFT
: CEKOSKBX
Variabilný symbol
: 2865033819
IČO
: 603 481
(ďalej ako „povinný z vecného bremena“)
a
Bory, a. s.
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4086/B
zastúpená:
Michal Rehák, člen predstavenstva
Marek Kalma, predseda predstavenstva
36 740 896
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“)

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
č. 286503381900 zo dňa 10. 06. 2019 v tomto znení:
1) Dňa 10. 06. 2019 bola medzi povinným z vecného bremena a oprávneným
z vecného bremena uzatvorená Zmluva o zriadení z vecného bremena č. 286503381900.
2) Oprávnený z vecného bremena bol v čl. III. ods. 4 tejto zmluvy zaviazaný v lehote
30 dní od jej obojstranného podpísania zaplatiť na účet povinného z vecného bremena
náklady na vyhotovenie znaleckého posudku v sume 220,00 Eur.
3) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku v sume 220,00 Eur boli zo strany
oprávneného z vecného bremena uhradené na účet hlavného mesta dňa 19. 06. 2019.
Kontrolou účtovného stavu bolo zistené, že náklady za znalecký posudok mali byť v Zmluve
o zriadení vecného bremena č. 286503381900 stanovené na sumu 240,00 Eur.
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3) Oprávnený z vecného bremena súhlasí a zároveň sa zaväzuje rozdiel medzi sumou
220,00 Eur a skutočne vynaloženými nákladmi za znalecký posudok v sume 240,00 Eur
uhradiť na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v Československej obchodnej banke,
a.s., na číslo účtu IBAN SK3775000000000025829713, variabilný symbol č. 28 65 0338 19
do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tohto dodatku.
III.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286503381900 sa
nemenia a ostávajú v platnosti.
2) Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k Zmluve o zriadení z vecného bremena č. 28 65
0338 1900 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3) Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k Zmluve o zriadení z vecného bremena č. 28 65
0338 1900 je vyhotovený v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom päť rovnopisov si ponechá
povinný z vecného bremena.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Dodatok nebol urobený v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú
svoje podpisy.

Bratislava 07. 11. 2019

Bratislava 15. 10. 2019

Povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

Oprávnený z vecného bremena:
Bory, a.s.

v.r.
________________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.
__________________________
Michal Rehák
člen predstavenstva
v.r.
__________________________
Marek Kalma
predseda predstavenstva
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