Z 2021 - 272
DODATOK č. 2 k
Zmluve o spolupráci ÚEZ č. 105/2016
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len
„Zmluva“) medzi účastníkmi:
Účastník č. 1: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK0856 00000000 1800347007
(ďalej v texte len ako „Účastník č. 1“)
Účastník č. 2: AHOJ DEVELOPMENT s. r. o.
Sídlo: Račianska 96, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
zastúpený: Martin Horváth, konateľ spoločnosti
Ing. Dominik Eliáš, konateľ spoločnosti
IČO: 35 908 378
DIČ: 2021919064
IČ DPH: SK2021919064
bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
číslo účtu IBAN: SK061100 000000 262 076 8706
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 33901/B
(ďalej v texte len ako „Účastník č. 2“)
Účastník č. 3: Ing. arch. Juraj Huba
miesto podnikania: Staroturský chodník 1/A, 811 01 Bratislava
zastúpený: Ing. arch. Juraj Huba
IČO: 43 402 640
DIČ: 1077190081
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava číslo registra: 110-164601
(ďalej v texte len ako „Účastník č. 3“)
(Účastník č. 1, Účastník č. 2 a Účastník č. 3 spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany v súlade s Článkom 8 bodom 2 Zmluvy sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 2. Zmluvné
strany v zhode prehlasujú, že zmeny prijaté týmto Dodatkom č. 2 nemajú žiaden vplyv na výšku už
poskytnutého peňažného daru a žiadna z prijatých zmien neznamená zvýšenie poskytnutého
peňažného daru, ani nezakladá právo na akékoľvek zvýšenie odmeny pre Účastníka č. 3 nad rámec
uzavretej Zmluvy.
Článok I.
1. V Článku 2 sa text bodu 2. vrátane podbodu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ruší a nahrádza novým textom
v nasledovnom znení :
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„2. Účastník č. 3 udeľuje Účastníkovi č. 1 nevýhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú licenciu
na použitie Diela, ako aj ich rozmnoženín, na spracovanie Diela, spojenie Diela s iným dielom, po celú
dobu trvania autorských majetkových práv (ďalej v texte len ako „licencia“). Účastník č. 3 vyslovuje svoj
súhlas s poskytnutím sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, na tretiu osobu. Účastník
č. 3 je oprávnený si ponechať po jednej kópií z nákresov, dokumentov, informácií a iných dokumentov
ktoré mu boli zapožičané na základe Zmluvy, pre vlastné záznamy, ako aj za účelom naplnenia obsahu
tejto Zmluvy, rovnako je po predchádzajúcom písomnom súhlase Účastníka č. 1 oprávnený použiť určité
informácie týkajúce sa Diela na marketingové účely.“
2. V Článku 2 sa text bodu 5. ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení :
„Všetky dojednania zmluvných strán o udelení licencie platia aj pre prípad, že táto Zmluva zanikne
uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. V takom prípade má Účastník č. 1 právo Dielo použiť tak, aby
vedel zabezpečiť účel tejto Zmluvy, t. j. zabezpečiť revitalizáciu parku. V budúcnosti sa predpokladá, že
Účastník č. 1 využije svoje práva z licenčnej zmluvy najmä v prípade prestavby, rekonštrukcie,
modernizácie, udržiavacích prác, výziev na podávanie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie, ako aj využije svoje právo na úpravu Diela inou osobou ako je Účastník č. 3,
podľa aktuálnych požiadaviek Účastníka č. 1.“
Článok II.
1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web adrese www.banm.sk , 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 v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Právne vzťahy Dodatkom č. 2 výslovne neupravené sa aj naďalej spravujú príslušnými ustanoveniami
Zmluvy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom Účastník č. 1
dostane dva (2) rovnopisy, Účastník č. 2 a Účastník č. 3 dostanú po jednom (1) rovnopise Dodatku.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 dôkladne oboznámili, že sa tento zhoduje
s prejavmi ich vôle, bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu s jeho obsahom
zmluvné strany tento Dodatok č. 2 a aj vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave 29.11.2021

V Bratislave 25.11.2021

__________________________________
Účastník č. 1
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r.

____________________________
Účastník č. 3
Ing. arch. Juraj Huba, v. r.

V Bratislave 25.11.2021

_________________________________
Účastník č. 2
Martin Horváth, konateľ spoločnosti, v. r.
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