DODATOK č. 08 83 0681 19 01
k Nájomnej zmluve č. 08 83 0681 19 00
uzatvorený podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav :
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
(ďalej len „ prenajímateľ" )
a
Obchodné meno: 4MG&P Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budatínska 13, 851 05 Bratislava
podľa výpisu z obchodného registra/zo živnostenského registra.
Bankové spojenie : xxx
IČO: 50443445
(ďalej len „nájomca“)
uzatvárajú tento dodatok č. 08 83 0681 19 01 (ďalej len „dodatok“) k Nájomnej zmluve
č. 08 83 0724 19 00 uzatvorenej dňa 06.11.2019 (ďalej len „zmluva“).
II.
Zmeny zmluvy
1. Bod 9. Požiarno – bezpečnostných pokynov, ktoré sú prílohou č. 2 zmluvy, sa nahrádza
novým znením:
„Maximálne dovolené množstvo fliaš s horľavými a horenie podporujúcimi plynmi
umiestnenými v priestore trhov sa riadi ustanoveniami normy STN 386460. Nájomca je
povinný dňa 21.11.2019 absolvovať odborné školenie „Pravidlá požiarnej ochrany,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podujatí“.“
2. Zmluvné strany sa dohodli tak, že údaje nájomcu uvedené v záhlaví pri nájomcovi tak, že
sa vypúšťa text:
„Obchodné meno: 4MGαP s. r. o.
Sídlo: Budatínska 13, 851 05 Bratislava
podľa výpisu z obchodného registra/zo živnostenského registra.
Bankové spojenie : Tatra Banka 2942461432/1100
IČO: 47588888“

a nahrádza sa textom:
„Obchodné meno: 4MG&P Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budatínska 13, 851 05 Bratislava
podľa výpisu z obchodného registra/zo živnostenského registra.
Bankové spojenie : Tatrabanka 2943035451/1100
IČO: 50443445“
3. Zmluvné strany sa dohodli tak, že v článku II. ods. 2 sa vypúšťa text:
„horúci vianočný miešaný nápoj Tatratea 52, 57, 62, 67, 72 s nízkym obsahom alkoholu
varené víno biele, červené, ríbezlové
vianočný punč, višňovo-mandľový punč, detský punč, nealko punč,
zázvorový čaj a ovocný čaj
horúca trnavská medovina
rozlievané fľaškové víno biele, červené
spotrebiteľské balenie minerálnej vody, Kofoly, Coca coly, Jupíka, Vinei“
a nahrádza sa textom:
„rozlievané fľaškové víno Pressburg kolekcia - Chardonnay, Tramín červený,
Frankovka modrá,
rozlievané fľaškové víno Exklusive kolekcia - Rulandské biele neskorý zber, Savignon
výber z hrozna, Račianska frankovka rosé, Frankovka modrá neskový zber,
rozlievané fľaškové víno Pereg - Víno z čiernych ríbezlí - Značka kvality SK Gold ,
Cuvée Čierny Pereg - Značka kvality SK,
rozlievané fľaškové víno Peter Podola - Cabernet Savignon výber z hrozna, Tramín
výber z hrozna, Rulandské šedé výber z hrozna, Breslava výber z hrozna,
horúci vianočný nápoj Tatratea 52, 57, 62, 67, 72 s nízkym obsahom alkoholu,
varené víno biele, červené, ríbezlové Pereg
vianočný punč, višňovo-mandľový punč, detský punč, nealko punč,
zázvorový čaj a ovocný čaj,
horúca trnavská medovina,
spotrebiteľské balenie minerálnej vody, Kofoly, Coca coly, Jupíka, Vinei.“
III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia 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 zmluve sa vyhotovuje
2 pre prenajímateľa a 1 pre nájomcu.
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4. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 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 18.11.2019

V Bratislave dňa 19.11.2019

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
4MG&P Slovakia s.r.o.

v. r.
................................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v. r.
..................................................................
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