1115BR BA _ Most Apollo, č. Dohody Povinného z vecného bremena 249404271800

Dodatok č. 1
K Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti
zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach vynžívania práv
k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu (ďalej len „Dohoda“)
(ďalej len „dodatok“)

medzi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
So sídlom:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
IČO:
DIČ:
20208330108
SWIFT (BIC):
CEKOSKBX
IB AN:
SK58 7500 0000 0000 2582 8453
Zastupuje:
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora
banicové spojenie:
Československá obchodná banica, a.s.
číslo účtu
:
249404271800
variabilný symbol: 2494042718
(ďalej len Povinný z vecného bremena)

Orange Slovensko,
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
SWIFT (BIC):
DIČ:
IBAN:
zastúpený:
banicové spojenie:

a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
SK2020310578
TATRSKBX
2020310578
SK06 1100 0000 0026 2300 5720
Mgr. Peter Horváth, na základe poverenia
Tatra banica, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
Č.Ú.: 2623005720/ 1100
zapísaná v Obchodnom reg. Ola-esného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo
vložlce 1142/B

(ďalej len Oprávnený z vecného bremena)
(ďalej tiež spoločne ako Zmluvné strany)

1. článok 2, bod 1 Dohody sa mení a znie takto:
Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tejto dohody na webovom sídle Povimrého z vecného bremena uhrádzať
Príspevok na náklady spojené so zachovaním a opravou Nehnuteľnosti zaťaženej
zákonným vecným bremenom (ďalej iba Príspevok) v sume 3 .000 ,- € bez DPH (slovom
tritisíc eur) za kalendárny rok. Príspevok sa Oprávnený z vecného bremena zaväzuje
uhrádzať na účet Povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto dohody, a to na
základe ťaktúry vystavenej Povinným z vecného bremena vždy do 30-teho dňa prvého
mesiaca príslušného kalendárneho roka a ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej
doručenia Oprávnenému z vecného bremena.
2. Ostatné ustanovenia Dohody zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
Povinného z vecného bremena podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, v spojení s
ust. § 5a zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov(zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri
rovnopisy obdrži Povinný z vecného bremena a dva rovnopisy Oprávnený z vecného
bremena.
5. Účastníci vyhlasujú, že si tento Dodatok č.l pred jej podpísaním prečítali, že bol
uzatvorený po vzájomnom prejednaní, podľa slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne,
nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom bez
akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
V Bratislave dňa

.2020

V Bratislave dňa

.2020

Povinný z vecného bremena:

Oprávnený z veeného bremena:

Hlavné mesto SR Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka na základe
poverenia
v.r.

Mgr. Peter Horváth
na základe poverenia

v.r.

