DODATOK č. 08-83-0974-06-02
k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0974-06-00
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
00603481
IČO:
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Artplan, spol. s r. o.
Sídlo:
Karadžičova 27, 811 08 Bratislava
Zastupuje:
Ing. Oľga Szabóová, konateľka spoločnosti
IČO:
35 830 395
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
25951/B
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
DIČ:
(ďalej len „nájomca“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2006 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0974-06-00
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 7.4.2008 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je nájom
pozemkov v k. ú. Staré Mesto:
parc. č. 21700/22 s výmerou 18 m2,
parc. č. 21700/23 s výmerou 18 m2,
parc. č. 21700/24 s výmerou 18 m2,
parc. č. 21700/40 s výmerou 18 m2 a
parc. č. 21700/41 s výmerou 4 m2
na užívanie garáží. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 30.9.2016, nájomné bolo
stanovené dohodou vo výške 13,28,- Eur/m2 ročne (400,- Sk/m2 ročne).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny vlastníka garáží dohodli na uzatvorení tohto Dodatku
č. 08-83-0974-06-02 (ďalej len „dodatok“).

Článok II
Zmeny zmluvy
1. Dňom 31.3.2011 končí nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto:
parc. č. 21700/22 s výmerou 18 m2,
parc. č. 21700/24 s výmerou 18 m2,
parc. č. 21700/40 s výmerou 18 m2
z dôvodu predaja garáží nachádzajúcich sa na predmete nájmu.
2. V Článku I zmluvy sa s účinnosťou od 1.4.2011 mení ods. 2 a znie:
„2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených
v tejto zmluve pozemky uvedené v ods. 1 tohto článku nasledovne:
parc. č. 21700/23 s výmerou 18 m2
parc. č. 21700/41 s výmerou 4 m2,
tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „pozemok“
alebo „predmet nájmu“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasťou
tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.“
3. V Článku III sa s účinnosťou od 1.4.2011 mení ods. 2 a znie:

„2. Ročné nájomné za predmet nájmu s celkovou výmerou 22 m2 predstavuje
čiastku vo výške 292,16 Eur (slovom dvestodeväťdesiatdva Eur šestnásť
centov), ktorú sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom 1.4.2011
v pravidelných štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa príslušného
kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. 1368287251/0200, variabilný
symbol VS 883097406 vo VÚB, a. s. Bratislava – mesto.“

Článok II
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. Dodatok sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho
podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
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4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

V Bratislave dňa

11.5.2011

V Bratislave dňa

13.5.2011

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Artplan, spol. s r.o.

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

.........................................................
Ing. Oľga S z a b ó o v á, v. r.
konateľka spoločnosti
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