DODATOK č. 08 – 83 – 0368 – 08 – 01
k Zmluve o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 08 – 83 – 0368 – 08 - 00

Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje :
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav: VÚB, a. s., Bratislava - mesto
Číslo účtu:
1368287251/0200
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zastupuje: Ing. Vladimír Struhár, vedúci odštepného závodu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Pš, vložka číslo
713/S
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:
36 022 047
SK2020066213
IČ DPH:
(ďalej len „nájomca“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 12.5.2008 Zmluvu o nájme pozemku a o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena č. 08-83-0368-08-00 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej
je nájom časti pozemkov v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto parc. č. 21345/1
s výmerou 1410 m2, parc. č. 21365/10 s výmerou 690 m2 a parc. č. 21371/2 s výmerou
2750 m2. Účelom nájmu je realizácia projektu „Bratislava – protipovodňová ochrana,
Aktivita č. 2: Úsek Starý most – Nový most“. Nájom bol dojednaný na dobu neurčitú.
2.

V súlade s čl. V, ods. 3 Zmluvy bolo dohodnuté, že k vypracovaniu zmluvy o zriadení
vecného bremena nájomca ako budúci oprávnený z vecného bremena predloží
prenajímateľovi ako budúcemu povinnému z vecného bremena, najneskôr však do
31.12.2010 osobitný geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena.

3. Vzhľadom ku skutočnosti, že pri spracovávaní geometrického plánu boli v údajoch
katastra nehnuteľností zistené rozdiely vo výmerách parciel, ktorých opravu je potrebné
vykonať na Správe katastra hlavného mesta SR Bratislavy, nebolo možné zo strany
nájomcu ako budúceho oprávneného z vecného bremena dodržať termín predloženia
geometrického plánu špecifikovaného v ods. 2 tohto článku. Na základe tejto skutočnosti
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 08–83–0368–08–01 k Zmluve
(ďalej len „Dodatok“).
Článok II
Zmeny Zmluvy
1. V článku V ods. 1 sa znenie „do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu protipovodňovej ochrany na predmete nájmu“ mení
a znie: „najneskôr však do 31.12.2011“.
2. V článku V ods. 3 sa znenie „najneskôr však do 31.12.2010“ mení a znie „najneskôr však
do 31.12.2011.“
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny.
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.
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7-ich
vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní zmluvnými stranami
prenajímateľ dostane 5 vyhotovení a nájomca 2 vyhotovenia.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

18.3.2011

V Bratislave dňa

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

18.3.2011

Nájomca :
SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
štátny podnik

.............................................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

PODNIK,

........................................................
Ing. Vladimír S t r u h á r, v. r.
vedúci odštepného závodu
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