Dodatok č. 2 k Zmluve č. 41/2010
uzatvorený podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:

Objednávateľ.Mestská

časť Bratislava-Dúbravka
so sídlom : Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Právna forma: zriadená zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
v znení neskorších predpisov
Zastúpená.; Ing. Ján Sandtner, starosta
IČO: OO603 406
DIČ : 2020919120
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie ~VÚB a.s., Bratislava
č. účtu: 10128032/0200
(ďalej len "objednávatel"')

a
Zhotoviteľ:

Ing. Mária Bahnová - STENOTYP
Sološnická 625/27~ 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Obvodný úrad v Bratislave, číslo živnostenského registra: 104-845
Bankové spojenie: 2626012037/1100
č. účtu: 41898249
IČO: 41898249

(ďalej len .zhotoviteľ")

Dodatkom č. 2 sa mení a doplňa Zmluva č. 41/2010 zo dňa 31.03.2010, vrátane Dodatku č.
1 zo dňa 03.03.2011 nasledovne:

Čl. l
Čl. II - Doba platnosti zmluvy, sa pôvodné znenie vypúšťa a nahrádza sa v znení :
"Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.04.2012 do 01.04.2013."

Čl.II
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy Č. 4-112010 zo dňa 31.03.201-0 a Dodatku
03.03.2011 zostávajú v pôvodnom znení.

Č.

1 zo dňa

2. Dodatok Č. 2 sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po
jej podpísaní zmluvnými str.anami objednávateľ dostane 3 vyhotovenia. azhotovi1eľ 1
vyhotovenie.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v platnom znení.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť podľa § 47a
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia (alebo neskôr) na webovom sídle prenajímateľa.
5. Dodatok Č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania
a účinnosť dňa 01.04.2012.

obidvoma zmluvnými

stranami

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

1.~.:.~.:.'q:0:~
Za zhotoviteľa:
Ing. Mária BAHNOVÁ . STENOTYP
komorná stenografka
Sološntcka
27
84105 Br attstava-Karfova
fCO: 41 898 249

Ing. Mária Bahnová

Ing. Ján Sandtner
starosta
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Ves

