Dodatok č. 1 MAGSP2100061 k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031
uzavretej podľa ust. § 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu:
SK 37 7500 0000 0000 2582
zastúpené:
Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
kontaktná osoba vo veciach právnych: Ing. Zuzana Kohútová, zuzana.kohutova@bratislava.sk, +421 907 886 857
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Zuzana Prokešová, zuzana.prokesova@bratislava.sk, +421 910 554 776
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves,
sídlo:
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika,
IČO:
00 603392
DIČ:
2020919109
peňažný ústav:
Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu:
SK31 0200 0000 0000 0162 4042
zastúpená:
Dáriusom Krajčírom, starostom
kontaktná osoba:
Dárius Krajčir, darius.krajčir@mudnv.sk, +421 260 201 444,
kontaktná osoba vo veciach právnych: Mgr. Monika Dargajová, monika.dargajova@mudnv.sk, +421 260 201 402,
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, +421 206 201 434
(ďalej len „Mestská časť“)
(Hlavné mesto a Mestská časť ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2020 Zmluvu o spolupráci č. MAGSP2000031, zverejnenej na webovom sídle
Mestskej časti pod ev. číslom 130/2020, predmetom ktorej je spolupráca za účelom výkonu rekonštrukcie Klubu
dôchodcov, ktorý sa nachádza v Mestskej časti (ďalej len „Zmluva“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Nakoľko došlo k predĺženiu procesu verejného obstarávania na realizáciu predmetu Zmluvy a z toho
vyplývajúce predĺženie procesu podpisu zmluvy o dielo medzi Mestskou časťou a úspešným uchádzačom a
teda aj k následnému posunu začiatku realizácie diela z dôvodov, ktoré neboli spôsobené na strane Mestskej
časti, zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
a. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa na začiatku dopĺňa prvá veta s nasledovným znením: „Obsahom
záväzku Mestskej časti je realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia, výsledkom ktorého bude právoplatné užívacie povolenie na stavby, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.“.
b. V článku 3 ods. 4 Zmluvy sa slovné spojenie „12 (dvanásť)“ mení nasledovne: „23 (dvadsaťtri) “.
c. V prvej vete článku 5 ods. 6 Zmluvy sa slovné spojenie „vydanie právoplatného kolaudačného
rozhodnutia„ mení nasledovne: „podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia zo strany
Mestskej časti“.
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d. V článku 5 ods. 6 Zmluvy sa vypúšťa posledná veta.
e. V článku 5 ods. 8 Zmluvy sa v prvej vete slovné spojenie „riadneho ukončenia realizácie
rekonštrukcie stavby“ mení nasledovne: „uhradenia ceny za dielo zhotoviteľovi stavby““.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch (2) rovnopisoch
pre každú zmluvnú stranu.

3.

V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa
takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto
Dodatku č. 1 a každá zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej zmluvnej strany uzavrieť s ňou dohodu,
resp. dodatok k Zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie,
pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie zámeru sledovaného zmluvnými stranami pri
uzatváraní tohto Dodatku č. 1. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať zámeru sledovanému
dotknutým (nahrádzaným) ustanovením.

4.

Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a
ods. 6, 9 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzavreli po
vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 1 svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 02.11. 2021

V Bratislave, dňa 22. 10. 2021

______v.r._____________________________
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zast. Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

_____v.r._______________________________
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
zast. Dárius Krajčír
starosta

2

