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Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve č. 40/2018/SMl zo dňa 12.07.2018
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Článok I
Zmluvné strany
Predávajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30 sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., primátor
IČO: 603 481
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK63 7500 0000 0000 2582 6423
(ďalej len „Hlavné mesto“)
v správe:
Mestská časť Bratislava-Rača
so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
konajúci: Mgr. Peter Pilinský, starosta
IČO: 00 304 557
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej len „Mestská časť“ alebo „Správca“)
(ďalej spolu aj ako „Predávajúci“)

Kupujúci:

FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
so sídlom: Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava
konajúci; Martin Šrott, konateľ
IČO; 31 379 401
zapísaný: ORSR vedený 0 8 BA I, odd. Sro, vložka č. 7583/B
(ďalej len „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VIII bod 8 kúpnej zmluvy č. 40/2018/SMI zo dňa
12.07.2018 (ďalej len „zmluva“) vzájomne dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve.

01. II.
Predmet dodatku
Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku II Predmet zmluvy bod 1 znie:
„1. Predávajúci je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1):
1.1 nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ KN pare. č. 475/170, druh pozemku Ostatné plochy
o výmere 1 370 m^, zapísanom na LV č. 2276 pre katastrálne územie: Rača, obec Bratislavam.č. Rača, okres Bratislava III, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej
len „Pozemok“);
1.2 hnuteľnej veci - stavby - jednoduchého prízemného objektu oceľovej konštrukcie na
betónových pätkách pod stĺpmi, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na Pozemku, ktorá nie

je evidovaná v katastri nehnuteľností, nakoľko ide o stavbu dočasnú - prístrešok a nie je
predmetom zápisu práv do katastra nehnuteľností (ďalej len „Stavba“)
(Pozemok a Stavba ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“).“ .
2.

V článku V bode 2 písm. f) sa slová „predmetu zmluvy“ nahrádzajú slovami „Pozemku“ a slová
„predmetom zmluvy“ slovami „Pozemkom“.

3. V článku VII bode 2 v prvej vete sa za slovo „vkladu“ vkladajú slová „vlastníckeho práva k
Pozemku“ a v druhej vete sa „slová „predmetu zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „Pozemku“.

Cl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom
rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
Mestskej časti v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva
rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, tri rovnopisy pre vlastníka
- Hlavné mesto, dva rovnopisy pre Mestskú časť a jeden pre Kupujúceho.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu v celom
rozsahu, neuzatvárajú ho V tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená.

Za Predávajúceho:
V Bratislave dňa

Hlavné mesto SŘ Bratiáláva
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.,(f^rimátor
v.z. Mgr. Peter Pilinský, starosta
zastúpenie na základe splnomocnenia č. j.
MAGS OGC 41639/2018/183285 zo dňa 12.04.2018
a MAGS OGC 47678/2018 zo dňa 02.07.2018

Za Správcu:
v Bratislave dňa

'Víeé;tšká časť B ŕatisla^-R ača
M^n Heter Pilinský, srarosta

Za Kupujúceho:
V Bratislave dňa

FľŤci^ŤR ^V yU M L^^poí. s r.o.
Martin Šrott, konateľ

