Z 2019 - 17

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 73/2015 zo
dňa 22.04.2015 v znení jej dodatkov
(ďalej v texte ako „Dodatok“)
medzi účastníkmi:

Prenajímateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
č. účtu:
variabilný symbol:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Prima banka Slovensko a.s.
SK 356000000001800347015
3180070120

(ďalej v texte ako „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
45 744 688
2024177903
PhDr. Erika Tichá, PhD., riaditeľka
Tatra banka, a.s.

(ďalej v texte ako „nájomca“)
(Prenajímateľ a Nájomca spolu v texte aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“)

Článok I.
1. Zmluvné strany upravili záhlavie Zmluvy v časti nájomcu a to vzhľadom na zmenu
vykonanú v názve a sídle organizácie.

Článok II.
1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 3 je zverejnený na webovom sídle
prenajímateľa.
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3. Právne vzťahy Dodatkom č. 3 výslovne neupravené sa aj naďalej spravujú príslušnými
ustanoveniami Zmluvy.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch každý so silou originálu z ktorých 4
vyhotovenia sú určené pre prenajímateľa a 2 vyhotovenie pre nájomcu.
5. Zmluvné strany, ako účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili
slobodne a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a súčasne, že prejavy vôle každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité,
zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave, dňa: 08.02.2019

___________________________
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

V Bratislave, dňa: 06.02.2019

___________________________
PhDr. Erika Tichá, PhD., v. r.
riaditeľka
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