Z 2019 - 282

Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 51/2016
uzavretej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. § 10
ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Sídlo:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO:
00603317
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Zastúpený:
Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
2. Príjemca:

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Sídlo:
Hálkova 11, 831 03 Bratislava
IČO:
46 816 992
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK05 5600 0000 0037 5198 9001
Zastúpený:
JUDr. Richard Mikulec, konateľ
Ing. Andrej Árva, konateľ

(ďalej len “príjemca“)
(ďalej len „zmluvné strany“)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.03.2016 Zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
č. 51/2016 v znení jej Dodatku č. 1 z 21.12.2019, predmetom ktorej je v období do
31.12.2019 poskytovanie návratnej finančnej výpomoci v celkovej maximálnej výške
75.000,-€ a to vždy na základe písomnej žiadosti /žiadostí príjemcu o jej poskytnutie (ďalej
ako „zmluva“).
2. Uznesením č. 12/19.2 schváleného Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto dňa 10.12.2019 bolo schválené predĺženie obdobia počas ktorého je možné
poskytovať príjemcovi návratnú finančnú výpomoc a to do 31.12.2020, v dôsledku čoho
zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve.
Čl. II.
Predmet dodatku
V článku I. v bode č. 1 zmluvy sa vypúšťa termín 31.12.2019 a nahrádza sa termínom
„31.12.2020“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží
poskytovateľ a dve vyhotovenia obdrží príjemca.
4. Prílohou tohto Dodatku č. 2 je uznesenie č. 12/19.2 zo dňa 10.12.2019.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodne vôli ho podpisujú

V Bratislave, dňa 19.12.2019

V Bratislave, dňa 16.12.2019

Poskytovateľ:

Príjemca:

............................................
Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta

....................................................
JUDr. Richard Mikulec, v. r. konateľ

.............................................
Ing. Andrej Árva, v. r. konateľ

