DODATOK č. 2
·• '.�'.:. • 18 17 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2012 č. zmluvy BVS: BK/362/2012/BVS, č. zmluvy
mestskej časti: 062 0912800 (ďalej len ,,Zmluva") v znení Dodatku č. I zo dňa I 1.08.2015 (ďalej len
„Dodatok č. 1"), uzatvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2")
Dodatok č. 2 sa uzatvára medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1.

Budúci Predávajúci:

Názov:

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Sídlo:

Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00 641 383

DIČ:

2020943782

IČDPH:

nie je platcom DPH

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2627005541/1100

IBAN:

SK80 1100 0000 0026 2700 5541

SWIFT:

TATRSKBX

Zastúpený:

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka

(ďalej len „mestská čast'")
a
2.

Budúci Kupujúci:

Obchodné meno:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35 850 370

DIČ:

2020263432

IČDPH:

SK2020263432

Registrácia:

OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3080/B

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA , predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „BVS")
(mestská časť a BVS ďalej spolu len ako „Strany" a každý samostatne len ako „Strana")

VZHťADOM NA TO, ŽE:
(A)

Mestská časť písomným oznámením zo dňa 10.05.2016 oznámila BVS, že medzi mestskou
časťou a Ministerstvom životnéh o prostredia SR halo v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 126/1.2MP/2011 zo dňa 09.12.2011 ukončené
vyúčtovanie financovania zrealizovaných výdavkov v rámci projektu Odkanalizovanie
podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa (ďalej
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prepracovanie resp. doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry BVS. Strany
potvrdzujú, že mestská čast' pred uzatvorením tohto Dodatku č. 2 k Zmluve
preukázala BVS výšku vynaložených finančných prostriedkov na PREDMET
PREVODU 2 predložením výpisov z bankového účtu mestskej časti a faktúr
od dodávatel'ov.
2.

Všelky ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nezmenené, ostávajú platné a
účinné v nezmenenom znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku č. 2.

II.
Záverečné nstanovenia
I.

Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhokol'vek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokol'vek iného jazyka zostáva verzia Dodatku č. 2 v slovenskom
jazyku rozhodujúca.

2.

Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Každá Strana dostane dva (2)
rovnopisy.

3.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
Strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych
predpisov, ktorý však nemé\že nastat' ské\r, ako deň schválenia tohto Dodatku č. 2 v miestnom
zastupitel'stve mestskej častí. Pre vylúčenie akýchkol'vek pochybností Strany vyhlasujú, že
schválenie tohto Dodatku č. 2 v miestnom zastupitel'stve mestskej časti je odkladacou
podmienkou účinnosti tohto Dodatku č. 2. Dodatok č. 2 a jeho výklad sa riadi právom
Slovenskej republiky. V prípade rozporu medzi jeho ustanoveniami a dispozitívnymi
ustanoveniami všeobecne závazných právnych predpisov platia ustanovenia Dodatku č. 2.
Akékol'vek spory vyplývajúce z Dodatku č. 2 bude riešit' príslušný slovenský súd.

4.

Strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 pozome prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vé\l'u, bez akýchkol'vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi, ktoré k nemu pripájajú.

V Bratislave, dňa

/J 7 ť J.

/4 ťf-

2 3 12. 7016

V Bratislave, dňa ----

Mestská časť Bratislava
- Podunajské Biskupice

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Meno: PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Funkcia: starostka

Meno: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. František Sobota
Funkcia: podpredseda predstavenstva
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