DODATOK č. 1
k Zmluve o spolupráci zo dňa 17.10.2014
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Mesto Prievidza
Kontaktná adresa:
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová, odbor územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
IČO:
318 442
DIČ:
2021162814
Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
SK24 0200 0000 0000 1662 6382
IBAN:
SUBASKBX
BIC:

1.2

Mesto Bojnice
Kontaktná adresa:
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Štatutárny orgán:
Bc. František Tám, primátor mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: ............................
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

318 001
2021162638
Prima banka, a.s., pobočka ......č .ú. 9000071010/5600
SK 63 5600 0000 0090 0007 1010
KOMASK2X

2. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 s týmto obsahom:
1. V článku 4. Práva a povinnosti zmluvných strán odsek a) bod 2. znie:
„2. Zabezpečiť spolufinancovanie na vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti v alikvotnom pomere dĺžky cyklotrasy v k. ú.
Prievidza a v k. ú. Bojnice, vyznačenej v projektovej dokumentácii, schválenej v príslušnom
stavebnom konaní (v sumáre novo navrhovaných a značených trás).“
2. V článku 4. Práva a povinnosti zmluvných strán odsek b) bod 2. znie:
„2. Zabezpečiť spolufinancovanie na vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti v alikvotnom pomere dĺžky cyklotrasy v k. ú.
Prievidza a v k. ú. Bojnice, vyznačenej v projektovej dokumentácii, schválenej v príslušnom
stavebnom konaní (v sumáre novo navrhovaných a značených trás).“
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3. V článku 4. Práva a povinnosti zmluvných strán odsek c) bod 4. znie:
„4. Zabezpečiť financovanie všetkých priamych aj nepriamych nákladov spojených
s vykonaním predmetu diela v alikvotnom pomere dĺžky cyklotrasy v k. ú. Prievidza a v k. ú.
Bojnice, vyznačenej v projektovej dokumentácii, schválenej v príslušnom stavebnom konaní (v
sumáre novo navrhovaných a značených trás).“
3. Ostatné články a body zmluvy o spolupráci ostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, dva
exempláre pre mesto Prievidza a dva exempláre pre mesto Bojnice.

V Prievidzi dňa

V Bojniciach dňa

za mesto Prievidza:

za mesto Bojnice:

.....................................................................................

..............................................................................

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Bc. František Tám
primátor mesta
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