DODATOK č. 07 97 0231 6 04
k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 97 0231 6 00
Prenajímateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom
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“)

Nájomca:

Róbert Königbauer
Odborárske námestie 4
811 07 Bratislava
rodné číslo: xxx
(ďalej len „nájomca“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný Dodatok 07 97 0231 6 04 k Zmluve o nájme
nebytového priestoru - garáže č. 07 97 0231 6 00 (ďalej „dodatok“)
v objekte na Blumentálskej ul. č. 10/A
v Bratislave
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.1.1997 Zmluvu o nájme nebytového priestoru –
garážového státia č. 07 97 0231 6 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej
je nehnuteľnosť - nebytový priestor – garáž č. 7 vo výmere 15 m2 nachádzajúca sa na v
objekte na Blumentálskej ul., súp. číslo 2691, orientačné číslo 10/A, v Bratislave, k. ú.
Staré Mesto, postavené na pozemkoch parc. č. 10319/4-6 (ďalej len „predmet nájmu“),
LV č. 1656.
Čl. II
Predmet a účel nájmu
1. Róbert Königbauer oznámil prenajímateľovi zmenu osobného motorového vozidla.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že v článku I. ods. 3 zmluvy sa
nahrádza text:
„Nájomca sa zaväzuje, že garážové státie pod poradovým číslom 7 o výmere 15 m² bude
využívať len na parkovanie vlastného motorového vozidla, ŠPZ BLD-73-90, číslo
technického preukazu SA 075697.“
nasledovným textom:

„Nájomca sa zaväzuje, že garážové státie pod poradovým číslom 7 o výmere 15 m² bude
využívať len na parkovanie vlastného osobného motorového vozidla: MAZDA CX-30
evidenčné číslo: BT 935BZ
číslo technického preukazu: NB 545232“
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 97 0 231 6 00 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 v
pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu.

7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5

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 zákona. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník
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 14.1.2021

V Bratislave, dňa 29.12.2020

v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová

v. r.

...........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

.....................................................................
Róbert Königbauer

2

