Reg. č. 65/2010-4200-2030

DODATOK č. 2
k Zmluve o ubytovaní č. 14/2010 reg. č. 72/2010-3100-2030 uzatvorenej dňa 25. 10. 2010, v znení
dodatku č. 1, reg. č. 13/2010-4200-2030 zo dňa 1. 12. 2010, podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Ministerstvo hospodárstva SR - správca majetku štátu
Sídlo: Mierová č. 19, 827 15 Bratislava
V zastúpení: JUDr. Peter Jesenský, vedúci služobného úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Numerický kód: 8180
Číslo účtu: 70 000 61366
IČO: 686 832
(ďalej len „ ubytovateľ “ )
a
Meno a priezvisko: PhDr. Marián Mrva
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Trvale bytom:
Adresa zamestnávateľa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody
č. 6, 810 05 Bratislava
(ďalej len „ ubytovaný ”)

Čl. II.
PREDMET DODATKU
Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve:
-

je zmena Čl. IV. (Doba trvania zmluvy):

Čl. IV. bod 1. znie: „ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2011.“

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom schválenia a podpísania obidvomi
zmluvnými stranami. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Tento
dodatok č. 2 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
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2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v nezmenenej
podobe naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 4-roch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
ubytovaný a 3 zostávajú u ubytovateľa.
4. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 k Zmluve prečítali, porozumeli jeho
forme a obsahu, ktorý je v súlade s prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je dostatočne určitý a
zrozumiteľný a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Ubytovaný súhlasí so zverejnením tohto dodatku. Osobné údaje ubytovaného (dátum narodenia,
číslo OP, adresa trvalého bydliska a telefónne číslo) sa nezverejňujú.

V Bratislave dňa …………….

…………………………………
za ubytovateľa

V Bratislave dňa ……………..

…………………………………
za ubytovaného

