DODATOK č. 08 83 0167 17 01
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00
Zmluvné strany :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené :
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislava
Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu :
SK58 7500 0000 0000 2582 8453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO :
00603481
DIČ :
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Alica Lalíková
rodné číslo :
trvale bytom :
Svätoplukova 20, 821 08 Bratislava
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
(ďalej len „nájomca“)
uzatvárajú tento Dodatok č. 08 83 0167 17 01 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme pozemku
č. 08 83 0617 17 00 uzatvorenej dňa 10.04.2017 (ďalej len „nájomná zmluva“).
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto SR Bratislava ako prenajímateľ a JUDr. Pavel Lalík a Alica Lalíková ako
nájomcovia uzatvorili dňa 10.04.2017 Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00, ktorej
predmetom nájmu je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ parc. č. 10119/12, v k. ú. Nivy vo
výmere 22 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 na
Koceľovej ul. v Bratislave vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Účelom nájmu
v súlade s Čl. I ods. 3 nájomnej zmluvy je užívanie predmetu nájmu, pod stavbou garáže so
súpis. číslom 16782, ktorá je zapísaná na LV č. 4123 v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov.
2. Z dôvodu úmrtia nájomcu JUDr. Pavla Lalíka dňa............a z titulu Uznesenia
o dedičstve..............zo dňa...........bol vykonaný Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym
odborom zápis údajov o práve k nehnuteľnosti - stavby garáže do operátu katastra nehnuteľností
na základe listiny č. Z-4682/18, číslo zmeny 1900/18. Stavba garáže so súpis. č. 16782 zapísaná
na liste vlastníctva č. 4123 je vo výlučnom vlastníctve Alice Lalíkovej, Svätoplukova 20,
Bratislava.
Čl. II
Zmeny zmluvy
1. Zmluvné strany sa na základe skutočnosti uvedenej v Čl. I ods. 2 tohto dodatku dohodli tak, že
údaje nájomcu uvedené v záhlaví nájomnej zmluvy sa menia nasledovne a to text v znení :

2. JUDr. Pavel Lalík
rodné číslo :
Alica Lalíková
rodné číslo :
trvale bytom :
Peňažný ústav :.
Číslo účtu :

Svätoplukova 20, 821 08 Bratislava

sa vypúšťa a nahrádza textom v znení :
2. Alica Lalíková
rodné číslo :
trvale bytom :
Peňažný ústav :
Číslo účtu :

Svätoplukova 20, 821 08 Bratislava

2. Čl. I ods. 3 zmluvy sa vypúšťa text v znení : „v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov“
nahrádza textom v znení : „vo výlučnom vlastníctve nájomcu“.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.
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 k nájomnej zmluve sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre
prenajímateľa a 2 pre nájomcu.
4. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
prenajímateľa podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 03.12.2018

V Bratislave dňa 18.10.2018

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :

..........................................................

................................................................

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Alica Lalíková v. r.
2

