
Dodatok č. 2 

k Zmluve o spolupráci a prevádzke zo dfta 09.09.2016 uzavretej podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 8 ods. 1 

písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. e), p) a r) zákona č. 

302/2001 Z z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

neskorších predpisov 

Názov právnickej osoby: 

Sídlo: 

štatutárny zástupca: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „BSK") 

a 

Názov právnickej osoby: 

Sídlo: 
štatutárny zástupca: 

IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(dalej len ako "Dodatol< č. 2") 

I. Zmh.1vné strany

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda 

36063606 

Štátna pokladnica, a.s. 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

Sabinovská 16,820 05 Bratislava 

PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva 

Ing. Patrícia Mešťan, člen predstavenstva 

35949473 

2022045894 

SK2022045894 

Slovenská sporitel'na, a.s. 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,Oddiel:Sa, Vložka číslo: 

4799/B 

(ďalej len „BIO, a. s." ) 

!I. Preambula

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci a prevádzke zo dňa 09.09.2016 uzavretej podl'a 

ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 

ods. 1 písm. e), p) a r) zákona č. 302/2001 Z z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znen neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zmluva") je úprava



• 

vybraných častí Zmluvy, ktorá vyplýva z doterajšieho priebehu zmluvného vzťahu a jeho 

predpokladaného vývoja. 

Ill. Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa ruší príloha č. 2 „Rozpis mesačných platieb"

ktorá bota medzi zmluvnými stranami dohodnutá prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa

13.06.2017, pričom zrušovanú prílohu č. 2 nahrádza nová príloha č. 2 „Rozpis mesačných platieb",

ktorá je neoddelitel'nou častou tohto Dodatku č. 2 a stáva sa neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podťa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadvaznosti na §Sa ods. 1 a ods. 6 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na
webovom sídle BSK.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č.1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2
ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v S (piatich) origináloch, z ktorých 3 (tri) dostane BSK a dva (2) dostane
BID,a. s.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobode, vážne, určite a zrozumitel'ne,
nie v tiesni a za nápad ne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6Wl ·�o ·9 oV Bratislave, dňa ..................................... . 

O 6. ll5. 20·;9 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda 

2 

11. Ot 10\9

V Bratislave, dňa ......................... ........... . 

Za Bratislavskú integr: anú dopravu a. s.: 

\. 

nislav Masarovič 

da predstavenstva 

Ing. Patrícia Mešťan 

člen predstavenstva 

lraeisfanká integrovw doprava, u.
Jll!ifkova 2, 821 03 Bratislava

� ! J� f{@4n �tť i .��§894
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