Dodatok č. l k
Zmluve o spolupráci

Zmluvné strany

Mesto Zlaté Moravce
l. mája 2, 953 OJ Zlaté Moravce
IČO: 00308676
Zastúpené: Ing . Petrom Lednárom, CSc .. primátorom
(ďalej aj ako "Mesto")

Milan Ško rík

(ďalej

aj ako "Poskytovatel'")

I.
Úvodné ustanovenie
l . Mesto a Poskytovateľ uzatvorili dňa 27.6.20 12 Zmluvu o spo lupráci (ďalej len "Zmluva"),
predmetom ktorej je vzájomná spolupráca a partnerstvo pri realizácii projektu majúceho za
cieľ rozvoj vzdelávacích, voľnočasových a špo1tových aktivít obyvateľov mesta Zlaté
Moravce. a to najmä detí a mládeže využívaním priestorov tzv. dopravného ihriska, ktoré sa
nachádzajú na ul. l mája v Zlatých Moravciach.
2. Za účelom uvedeným v preambule Zmluvy a v ods. l tohto článku zmluvné strany
rozširujú vzájomnú spoluprácu aj na ďalšie aktivity súvisiace s uvedeným projektom, pričom
z uvedeného dôvodu uzatvárajú podľa čl I. ods. 5 Zmluvy nasledovný Dodatok č. l.

II.
Predmet dodatku
l . V článku l sa v odseku 3 veta ., účasne sa Mesto zaväzuje zabezpečiť monitorovanie
dopravného ihriska hliadkou Mestskej polície a od 1. 9.2012 aj jeho monitorovanie
kamerovým systémom:· nahrádza vetou:

"Súčasne

sa Mesto zaväzuje zabezpečiť monitorovanie dopravného ihriska hliadkou Mestskej
polície a odo dňa sfunkčnenia dopravného ihriska (t.j. sfunkčnenie svetelnej signalizácie
a dopravného značenia) aj jeho monitorovanie kamerovým systémom:'
2.
V článku I sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"4. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto na vlastné náklady opraví, resp. sfunkční nefunkčnú
svetelnú signalizáciu nachádzajúcu sa na dopravnom ihrisku špecifikovanom v tejto zmluve.
ako aj na vlastné náklady zabezpečí. resp. osadí na dopravnom ihrisku potrebné zvislé
a vodorovné dopravné značenie. Za týmto účelom sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť Mestu
ajeho oprávneným zamestnancom. prípadne zamestnancom mestského podniku Technické
služby mesta alebo zamestnancom iného dodávatel'a vstup na pozemok, na ktorom sa
dopravné ihrisko nachádza a umožní im vykonať všetky potrebné práce a úkony. Zmluvné
strany sa dohodli, že všetok majetok vložený do sfunkčnenia dopravného ihriska (najmä
dopravné značky, elektronické zariadenia a pod.) zostáva aj po ukončení spolupráce a
ukončení tejto zmluvy majetkom Mesta, pričom Mesto je oprávnené si tento vložený majetok
po ukončení platnosti tejto zmluvy demontovať. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na
vodorovné dopravné značenie znáša Mesto, ktoré po skončení spolupráce podl'a tejto zmluvy
nebude od Poskytovateľa požadovať refundáciu takýchto nákladov."
3.
4.

Doterajšie odseky 4 a 5 v č lánku l sa označujú ako odseky Sa 6.
Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. l je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
2. Tento dodatok č. l nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. l uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu,
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
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Ing. Peter Lednár, CSc.

Milan Škorík

