Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode o spolupráci zo dňa 07.02.2019 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2
a nasl. zákona č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„Dohoda“)
(ďalej ako „Dodatok“)
Článok I
Účastníci dohody
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná zložka:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Sídlo:
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Splnomocnený zástupca:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan
Poverený zástupca pre vecné rokovania: Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD
IČO:
00397687
DIČ:
202085255
IČ pre DPH:
SK2020845255
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0008 1906
SWIFT:
SPSRSKBXXX
Verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len “FA STU”)
a
YIT Slovakia a.s.
Sídlo:

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34
P.O. BOX 21, 830 04 Bratislava 34
Štatutárny zástupca:
Milan Murcko, MSc, MBA, podpredseda predstavenstva
Poverený zástupcovia pre vecné rokovania: Ing.arch. Radek Pšenička, riaditeľ Divízie
Business Development, Mgr. Júlia Koľajová, HR manažér
IČO:
357 18 625
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK98 1100 0000 0029 4446 3810
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo:
1410/B
(ďalej len “YIT Slovakia”)
(spoločne s FA STU len ako „účastníci dohody“)
Článok II
Predmet Dodatku
Na základe vzájomnej dohody uzatvárajú účastníci dohody tento Dodatok, na základe ktorého sa
Dohoda mení a dopĺňa nasledovne:
2.1

Článok II sa dopĺňa o nový odsek 3 v nasledovnom znení:
„3. FA STU sa zaväzuje, na základe požiadavky YIT Slovakia a po odsúhlasení požiadavky YIT
Slovakia, počas doby trvania dohody poskytovať YIT Slovakia:
a) Mediálny priestor na webstránke FA STU;

b) Mediálny priestor na sociálnych sieťach spravovaných FA STU: Facebook,
Instagram, YouTube a pod.
c) Mediálny priestor na obrazovkách na fakulte;
d) Mediálny priestor v newslettroch pre zamestnancov, partnerov a študentov (tri
rôzne typy newslettrov)
e) Propagácia na eventoch fakulty (pre študentov, zamestnancov, širokú verejnosť)

Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1 Ustanovenia Dohody, ktoré Dodatkom nie sú dotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v plnom
rozsahu.
3.2 Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov
dohody.
3.3 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom FA STU obdrží
3 (tri) vyhotovenia a YIT Slovakia 1 (jedno) vyhotovenie.
3.4 Pokiaľ niektoré ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných
ustanovení Dodatku. Účastníci dohody sa v tomto prípade zaväzujú bezodkladne začať rokovania
a následne uzavrieť dohodu o nahradení neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného
ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie neplatnému,
neúčinnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu.
3.5 Účastníci dohody prehlasujú, že Dodatok si prečítali a jeho obsahu porozumeli, že ho uzatvárajú
vážne a slobodne, bez akejkoľvek formy fyzického alebo psychického nátlaku, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
V Bratislave dňa
Za YIT Slovakia:

za FA STU:

..........................................
Milan Murcko, MSc., MBA
podpredseda predstavenstva
YIT Slovakia a.s.

..........................................
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,
dekan
Fakulta architektúry STU v Bratislave
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