Dohoda o urovnaní č. 74/2012

Zmluvné strany

Zmluvná strana v 1. rade:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
IČO: 00603406
DIČ: 2020919120
IČ DPH: nie je platcom
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka
č. účtu: 10128032/0200
( ďalej len „zmluvná strana v 1. rade“ )
a

Zmluvná strana v 2. rade:

Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 71/B
Štatutárny zástupca:
Mgr. Natália Major, člen predstavenstva
Ing. Mgr. Peter Hrubý, riditeľ odboru centrálneho
obstarávania
IČO: 00686930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK 2020408522
Bankové spojenie: Tatra banka
č. účtu: 2001003800/1100
( ďalej len „zmluvná strana v 2. rade“ )

Čl. I
Predmet a účel dohody
1. Predmetom tejto dohody je oprava Čl. IV bod 4.4 dodatku č. 12/2010 k zmluve č. 79/1997
o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi zmluvnou stranou v 1. rade ako
prenajímateľom a zmluvnou stranou v 2. rade ako nájomcom dňa 05.08.2010.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dodatku č. 12/2010 k zmluve č. 79/1997 sa v Čl. IV
„Služby spojené s nájmom a ich úhrada“ znenie bodu 4.4 ruší a nahrádza sa novým
znením nasledovne:

Nájomca bude počnúc dňom 01.07.2010 na účet prenajímateľa vedený vo VÚB, a.s., číslo
účtu: 10128032/0200, platiť preddavky na služby na obdobie nasledujúceho štvrťroka,
vždy do 10. dňa v prvom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka takto:
- za teplo a teplú vodu vo výške 1 396,11 EUR,
- za studenú vodu a stočné vo výške 58,46 EUR,
- za odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 47,12 EUR.
Prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi preddavky na základe skutočnej spotreby
z dodávateľských faktúr a bodu 4.1 tohto článku 1x ročne, najneskôr však do 31.05.
nasledujúceho kalendárneho roka. K vyúčtovacej faktúre je prenajímateľ povinný doložiť
dodávateľské faktúry. Preddavky za rok 2010 vyúčtuje prenajímateľ do 31.08.2011 na
základe skutočnej spotreby z dodávateľských faktúr.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany v 1. rade v zmysle zákona
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinky z tejto
dohody nastávajú ex tunc, tzn. od začiatku platnosti dodatku č. 12/2010 zmluvy č.
79/1997 o nájme nebytových priestorov.
2. Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho dva pre zmluvnú stranu v 2. rade a tri
pre zmluvnú stranu v 1. rade.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V Bratislave dňa ...............

V Bratislave dňa ...............

Zmluvná strana v 1. rade

Zmluvná strana v 2. rade

...........................................
Ing. Ján Sandtner , starosta

........................................................
Mgr. Natália Major, člen
predstavenstva

...................................................
Ing. Mgr. Peter Hrubý, riaditeľ
odboru centrálneho obstarávania

