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Dodatok č. 2
k zmluve o výkone funkcie konateľa
uzavretej podľa ust. § 66 ods. 6 a ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka

Obchodná spoločnosť:
Obchodné meno: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Hálkova 11, 831 03 Bratislava
IČO: 46 816 992
DIČ: 2023605617
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 84233/B.
Štatutárny orgán: JUDr. Richard Mikulec, konateľ
Ing. Andrej Árva, konateľ
(ďalej len „spoločnosť“)
a
Konateľ:
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Árva
Nar.:
Trvale bytom:
IBAN: SK0611 0000 0000 2937260791
(ďalej len „konateľ“)

(ďalej “spoločnosť” a “konateľ” spolu aj ako “zmluvné strany”)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 02.09.2019 zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti
v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2020 (ďalej ako „zmluva o výkone funkcie
konateľa“), predmetom ktorej je úprava vzťahu medzi spoločnosťou a konateľom
spoločnosti pri výkone funkcie konateľa pre spoločnosť v jej mene a na účet spoločnosti
vrátane dojednania odmeny za výkon funkcie konateľa pre spoločnosť a to na dobu
určitú dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výkone funkcie konateľa
spoločnosti.

2.

Jediný spoločník spoločnosti – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, so sídlom:
Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317 ( v texte ako „jediný spoločník“)
vykonávajúc podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného
zhromaždenia spoločnosti v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 a § 125 ods. 1 písm. f)
Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia tohto dodatku schválil
dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa v znení dodatku č. 1 týkajúci sa
zvýšenia odmeny za výkon funkcie konateľa. Rozhodnutie jediného spoločníka tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.
Čl. II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany na základe tohto dodatku zvyšujú odmenu za výkon funkcie konateľa
a to na sumu 1.500,-€, pričom za tým účelom v čl. IV. bod 1 zmluvy o výkone funkcie
konateľa dopĺňajú vetu s nasledovným obsahom:
Dňom 01.04.2021 je mesačná odmena konateľa za výkon funkcie konateľa dojednaná
na základe Dodatku č. 2 k zmluve vo výške 1.500,-€ (slovom: tisícpäťsto euro).
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 zverejnenia na webovej stránke jediného spoločníka spoločnosti.

3.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
obdrží spoločnosť a jedno vyhotovenie obdrží konateľ.

4.

Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je rozhodnutie jediného spoločníka
spoločnosti.

5.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka

6.

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 25.03.2021

V Bratislave, dňa 25.03.2021

Za spoločnosť:

Konateľ:

Ing. Andrej Árva, v. r.

Ing. Andrej Árva, v.r.

JUDr. Richard Mikulec, v. r.

príloha

Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
Hálkova 11, 831 03 Bratislava
IČO: 46 816 992
evidencia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 84233/B

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, sídlo: Junácka 1, 832 90 Bratislava, IČO: 00 603 317,
(ďalej ako „jediný spoločník“), zastúpená Mgr. Rudolfom Kusým, starostom, ktorá je
jediným spoločníkom spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., sídlo: Hálkova
11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia: obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 84233/B (ďalej ako „spoločnosť“) týmto vykonávajúc
v súlade s § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia po predložení
dodatku č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa uzavretého medzi spoločnosťou
a konateľom spoločnosti Ing. Andrejom Árvom dňa 19.03.2021 ako aj dodatku č. 2 k zmluve
o výkone funkcie konateľa uzavretého medzi spoločnosťou a konateľom spoločnosti JUDr.
Richardom Mikulcom dňa 19.03.2021 prijíma nasledovné
r o z h o d n u t i a:
-

-

schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 02.09.2020 v znení
Dodatku č. 1 uzavretý medzi spoločnosťou a konateľom spoločnosti Ing. Andrejom
Árvom dňa 19.03.2021, ktorým sa zvyšuje odmena za výkon funkcie konateľa
spoločnosti na sumu 1.500,-€ počnúc dňom 01.04.2021, pričom uvedený dodatok č. 2
nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke jediného spoločníka
spoločnosti
schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 02.09.2020 v znení
Dodatku č. 1 uzavretý medzi spoločnosťou a konateľom spoločnosti JUDr. Richardom
Mikulcom dňa 19.03.2021, ktorým sa zvyšuje odmena za výkon funkcie konateľa
spoločnosti na sumu 1.500,-€ počnúc dňom 01.04.2021, pričom uvedený dodatok č. 2
nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke jediného spoločníka
spoločnosti

V Bratislave dňa 19.03.2021

Za jediného spoločníka:
.............................
Mgr. Rudolf Kusý
starosta

