Dodatok č. 1
k Zmluve o výpožičke zo dňa: 30.03.2022
uzavretej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ,,dodatok“)
uzatvorený medzi:
Požičiavateľ :
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zastúpený:

Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
35 738 880
2020270010
SK2020270010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 16570/B
Československá obchodná banka, a.s.
SK96 7500 0000 0040 0794 5101
Mgr. Peter Bánovec, konateľ

(ďalej aj len ako „Požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)
a
Vypožičiavateľ:
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie:
ČSOB a. s.
IBAN:
SK13 7500 0000 2582 8293
Štatutárny zástupca:
Ing. Arch. Matúš Vallo - primátor
Osoba oprávnená na podpísanie Dodatku č. 1: Mgr. Miroslav Antál, náčelník Mestská polícia hl. m.
SR Bratislava
(ďalej aj len ako „Vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“, Požičiavateľ spoločne s
Vypožičiavateľom aj ako „zmluvné strany“).
ČLÁNOK I.
V súlade s Čl. V „Záverečné ustanovenia“ odseku 1 a 3. Zmluvy o výpožičke zo dňa: 30.03.2022 sa
zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva o výpožičke“) mení a dopĺňa nasledovne:
1. V Čl. II odsek 3 „Predmet zmluvy“ sa mení nasledovne:
„Požičiavateľ predmet výpožičky odovzdá Vypožičiavateľovi pri podpise Preberacieho protokolu
a to do tridsiatich dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Každá Zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie Preberacieho protokolu.“

2. V Čl. II „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa nový odsek (5) v tomto znení:
„Príloha č. 1 tejto Zmluvy sa bude podľa potreby aktualizovať so zreteľom na požiadavky
zabezpečenia účelu použitia týchto technických zariadení ako aj vzhľadom na potrebu ich
navýšenia z dôvodu postupného spustenia ďalších zón kontroly parkovania. Pri každom
navýšení technických zariadení bude spísaný Preberací protokol. Každá Zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu.“

ČLÁNOK II.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platných právnych predpisov SR.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o výpožičke zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výpožičke.
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Požičiavateľ a jeden
Vypožičiavateľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, zhoduje sa s ich prejavom vôle
a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 15.05.2022

Vypožičiavateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava
Mgr. Miroslav Antal, v.r.
náčelník MsP

V Bratislave, dňa 13.05.2022

Požičiavateľ:

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Mgr. Peter Bánovec, v.r.
konateľ spoločnosti

