DODATOK č. 088300691403
k Zmluve o nájme č. 088300691400
Zmluvné strany:
1. Prenajímateľ : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Sídlo :
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje :
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023
BIC (SWIFT) :
CEKOSKBX
IČO :
00 603 481
(ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2. Nájomca :
Sídlo :
Zastupuje :
IČO :
Registrácia :

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva
00 492 736
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 607/B

(ďalej len „nájomca“)

(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„Zmluvná strana“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2014 Zmluvu o nájme č. 088300691400 v znení
Dodatku č. 088300691401 zo dňa 03.10.2014 a Dodatku č. 088300691402 zo dňa
30.3.2016 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je nájom pozemkov, budov
a stavieb – stavebných objektov a hnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa,
prenechaný nájomcovi do nájmu za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej
dopravy v hlavnom meste SR Bratislave, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej

dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenia ďalších doplnkových činností
vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy. Zmluva
o nájme bola uzatvorená na dobu určitú 15 rokov. Nájomné bolo stanovené vo výške
účtovných odpisov podľa odpisového plánu nájomcu na príslušné účtovné obdobie za
celý predmet nájmu.
2.

Zmluvné strany sa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku reg.
„C“ k.ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, na ktorom je umiestnená stavba
meniarne Záhumenice, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 088300691403 k Zmluve
(ďalej len „Dodatok č. 3“).

3.

Predmet nájmu – pozemok reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, je vo
výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy ako prenajímateľa. Je na ňom
umiestnená stavba meniarne Záhumenice, ktorá je predmetom tejto Zmluvy – Príloha č. 5
– Por. č. 37.

4.

Nájom pozemku reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, vo výmere 1711 m2, bol nájomcovi
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
779/2017 zo dňa 26.04.2017, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.
3 ako jeho príloha č. 1.

Čl. II
Zmeny zmluvy
1.

V článku II ods. 3 sa dopĺňa text :
„Pozemok v lokalite – križovatka Púchovská – Tbiliská (príloha č. 2 k Dodatku č. 3) :
Pozemok reg. „C“ k. ú. Rača, parc. č. 475/7, LV č. 1, druh pozemku – ostatné
plochy, celková výmera – 1711 m2, v hodnote 8 519,24 Eur“.

2.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 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.
2. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z
ktorých po jej podpísaní prenajímateľ obdrží dve (2) a nájomca štyri (4) vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa
podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník
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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 29. 05. 2017

V Bratislave dňa 19. 05. 2017

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť

.............................................................
JUDr. Ivo N e s r o v n a l v. r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

..............................................................
Ing. Milan U r b a n v. r.
predseda predstavenstva
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