Dodatok č. 08 83 0069 14 09
k Zmluve nájme č. 08 83 0069 14 00 zo dňa 31.01.2014
v znení Dodatku č. 08 83 0069 14 01
Dodatku č. 08 83 0069 14 02
Dodatku č. 08 83 0069 14 03
Dodatku č. 08 83 0069 14 04
Dodatku č. 08 83 0069 14 05
Dodatku č. 08 83 0069 14 06
Dodatku č. 08 83 0069 14 07
Dodatku č. 08 83 0069 14 08

uzavretej podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Názov:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
variabilný symbol:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
88306642100
SK58 7500 0000 0000 2582 8453

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca :
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Ing. Martin Rybanský – predseda predstavenstva
Ing. Michal Halomi – člen predstavenstva - CIO
00 492 736

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B

(ďalej len „nájomca“)

Preambula
1.

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele
a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento Dodatok k Zmluve o nájme č.
088300691400 zo dňa 31.01.2014 v znení Dodatku č. 088300691401 zo dňa 03.10.2014, Dodatku č. 088300691402
zo dňa 30.03.2016, Dodatku č. 088300691403 zo dňa 29.05.2017, Dodatku č. 088300691404 zo dňa
30.05.2017, Dodatku č. 088300691405 zo dňa 12.12.2019, Dodatku č. 088300691406 zo dňa 22.12.2020, Dodatku
č. 088300691407 zo dňa 28.07.2021 a Dodatku č. 088300691408 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 663 a nasl.
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Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky, predmetom ktorej je hnuteľný a nehnuteľný dlhodobý hmotný majetok prenajímateľa, ktorý je
prenajatý za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave,
zabezpečenie služieb mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečenie ďalších
doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri. Zmluva 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.

Predmetom Dodatku je zúženie predmetu nájmu Zmluvy o pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.
4747/1 vo výmere 4866 m², parc. č. 4747/3 vo výmere 80 m², parc. č. 4747/4 vo výmere 12133 m², zapísané na LV
č. 1656, celkovo vo výmere 17079 m2, nachádzajúce sa vo vozovni Hroboňova a pozemky registra „C“ KN v k. ú.
Nové Mesto, parc. č. 13616/1 vo výmere 310 m², parc. č. 13616/2 vo výmere 6487 m², zapísané na LV č. 1, celkovo
vo výmere 6797 m², nachádzajúce sa vo vozovni Jurajov dvor.

3.

Zúženie predmetu nájmu Zmluvy o pozemky v k. ú. Staré Mesto, vozovňa – Hroboňova a o pozemky v k. ú. Nové
Mesto, vo vozovni Jurajov dvor, celkovo vo výmere 23876 m2, bolo schválené Uznesením mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1032/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorého odpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto
Dodatku ako príloha č. 1.

4.

Zmluva sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zúženie predmetu nájmu Zmluvy zmenou prílohy k Uzneseniu č. 1396/2014 zo dňa 30.01.2014 nasledovne:
V prílohe k uzneseniu v tabuľke s názvom Pozemky potrebné k činnosti Dopravného podniku, a.s., na strane 1 sa
odstránia prvé dva riadky tabuľky v katastrálnom území – Staré Mesto,
• lokalita – Hroboňova – vozovňa T, parcelné číslo reg. „C“ – 4747/1, LV č. – 1656, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2) – 16999 m2, prenajať časť (m2) – 16999 m2, evidenč. hodnota (€)
– 846935,51 €, poznámka k stavbe – admin. b., dielne, garáže, opor. múr, oplot., meniareň, výpravňa,
pôvodná zmluva č. 30/94 – p.č.4,
• lokalita – Hroboňova – vozovňa T, parcelné číslo reg. „C“ – 4747/3, LV č. – 1656, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, výmera (m2) – 80 m2, prenajať časť (m2) – 80 m2, evidenč. hodnota (€) –
3983,27 €, poznámka k stavbe – vrátnica, pôvodná zmluva č. 30/94 – p.č.5.
V prílohe k uzneseniu v tabuľke s názvom Pozemky potrebné k činnosti Dopravného podniku, a.s., na strane 2 sa
odstránia dva riadky tabuľky v katastrálnom území – Nové Mesto,
• lokalita – Jurajov dvor – vozovňa, parcelné číslo reg. „C“ – 13616/1, LV č. – 1, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, výmera (m2) – 310 m2, prenajať časť (m2) – 310 m2, evidenč. hodnota (€) – 15435,18 €,
poznámka – zámoček, poznámka k stavbe – obytný dom - majer, pôvodná zmluva č. 088807419900,
• lokalita – Jurajov dvor – vozovňa, parcelné číslo reg. „C“ – 13616/2, LV č. – 1, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, výmera (m2) – 8856 m2, prenajať časť (m2) – 8856 m2, evidenč. hodnota (€) –
440948,21 €, poznámka – pl. pri zámočku, zeleň, poznámka k stavbe – oplotenie, výjazd z areálu, pôvodná
zmluva č. 30/94 – p.č.51,
podľa prílohy č. 2 tohto Dodatku.
Zároveň sa odstráni prvá snímka z mapy z prílohy k Zmluve s názvom HROBOŇOVA – Vozovňa T a pätnásta
snímka z mapy z prílohy k Zmluve s názvom JURAJOV DVOR – vozovňa, sa nahradí novou snímkou z mapy, podľa
prílohy č. 3 tohto Dodatku.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
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2.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda
nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom prenajímateľ dostane dve
(2) vyhotovenia a nájomca dostane štyri (4) vyhotovenia.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
Príloha č. 1 Uznesenie MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 1032/2021 zo dňa 18.11.2021,
Príloha č. 2 Príloha k Zmluve – prvá a druhá strana tabuľky Pozemky potrebné k činnosti Dopravného
podniku, a.s. s vyznačením zúženia predmetu nájmu
Príloha č. 3 Snímka z mapy s názvom JURAJOV DVOR – vozovňa s vyznačením nového predmetu nájmu

V Bratislave dňa 11.01.2022

V Bratislave dňa

Prenajímateľ:
Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

Nájomca:
Za Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť

…..........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor
v zastúpení: I. námestníčka primátora
Ing. Tatiana Kratochvílová v. r.

…..........................................................
Ing. Martin Rybanský v. r.
predseda predstavenstva
...............................................................
Ing. Michal Halomi v. r.
člen predstavenstva - CIO
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