DODATOK č. 08-83-0173-12-01
k ZMLUVE O NÁJME POZEMKU č. 08 - 83 – 0173 - 12 – 00

Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje: doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu : 25828453/7500
IČO : 00603481
DIČ : 2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )

a

2. Obchodné meno : CRESCO POPPER INVESTMENT a.s.
Sídlo : Poštova 3, 811 06 Bratislava
Zastupuje : Ing. Štefan B e l e š , predseda predstavenstva spoločnosti
JUDr. Ivan F e j e š , člen predstavenstva spoločnosti
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 4294/B.
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
43 817 513
IČO :
IČ DPH : SK2022481824
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0173-12-01 (ďalej len „dodatok č. 1“) ku Zmluve o nájme
pozemku č. 08-83-0173-12-00 zo dňa 03.04.2012 (ďalej len „zmluva“) :

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 03.04.2012 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-017312-00 v k. ú. Petržalka, LV č. 4288, časť parc. č. 3026 vyznačenú GP č. 10/2011 zo dňa
24.01.2011 ako „Cesta 2“ o výmere 3351 m2, za účelom úpravy komunikácie a napojenia na
križovatku, vybudovanie chodníkov a zastávok MHD pre stavbu „Zóna C2 – Južné mesto –
Bratislava, Petržalka, Primárna infraštruktúra. Nájomná zmluva nadobudla účinnosť dňa
04.04.2012.

2. Predmetom tohto dodatku je zmena podmienok zmluvy viažucich začatia platenia nájomného
na vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Článok II
Zmeny zmluvy
1. S účinnosťou od 03.04.2012 sa čl. III ods. 1 zmluvy sa mení a znie :
1. Ročné nájomné za predmet nájmu o výmere 3351 m2 je stanovené podľa uznesenia MsZ
č. 479/2012 zo dňa 01.03.2012 v sume 40 212 Eur, slovom štyridsaťtisícdvestodvanásť
eur, ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom vydania právoplatného
stavebného povolenia na stavbu „Cesta 2“ v pravidelných štvrťročných splátkach vždy
do 15. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. 1368287251/0200,
variabilný symbol VS 883017312 vo VÚB, a.s. Bratislava - mesto.

2. S účinnosťou od 03.04.2012 a čl. IV ods. 8 zmluvy sa mení a znie :
8. Právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Cesta 2“ na predmete nájmu je nájomca
povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov nehnuteľností)
do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Pre prípad porušenia povinnosti
podľa predchádzajúcej vety je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade, že
právoplatné stavebné povolenie nebude vydané do 31.12.2012 je prenajímateľ oprávnený
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur, a to v prípade ak táto lehota
uplynula v dôsledku subjektívneho zavinenia nájomcu. Nájomca sa súčasne zmluvné
pokuty podľa tohto odseku zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.

3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0173-12-00 zo dňa 03.04.2012
ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 713/2012 zo dňa 27.
a 28.06.2012 schválilo doplnenie uznesenia č. 479/2012 zo dňa 01.03.2012. Uznesenie
mestského zastupiteľstva č. 713/2012 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku ako príloha č. 1.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa
a 2 pre nájomcu.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave dňa 21.08.2012

V Bratislave dňa 26.07.2012

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s.

...............................................................
doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc. v. r.
primátor

..........................................................
Ing. Štefan B e l e š v. r.
predseda predstavenstva spoločnosti

..........................................................
JUDr. Ivan F e j e š v. r.
člen predstavenstva spoločnosti
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HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
ONN
TU

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS OOR 2012

Vybavuje/linka
Ing. Kiczegová/133

Bratislava
06. 07. 2012

Vec

Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 713/2012
zo dňa 27. - 28. 06. 2012, prijatého k návrhu na doplnenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo dňa 01. 03. 2012

Uznesenie č. 713/2012
zo dňa 27. - 28. 06. 2012
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo dňa
01. 03. 2012 takto :
Za text „za nájomné 12,00 Eur/m²/rok“ sa vkladá text „ktoré začne uhrádzať dňom vydania
právoplatného stavebného povolenia na stavbu Cesta 2“.
--Za správnosť odpisu uznesenia:

Mgr. Dagmar Kramplová, v. r.
vedúca organizačného oddelenia
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1, II. poschodie, č. dverí 221
TELEFÓN
07/59 356 133

FAX
07/59 356 500

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327012/0200

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
oor@bratislava.sk

