DODATOK č. 08-83-0842-11-01
k ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 - 83 – 0842 - 11 – 00
Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje: doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu : 1368287251/0200
IČO : 00603481
DIČ : 2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )

a

2.

Obchodné meno : Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
Sídlo : Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava
Zastupuje : Ing. Alexander R o z i n , CSc., predseda predstavenstva spoločnosti
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel : Sa, Vložka číslo : 10/B.
Peňažný ústav :
Číslo účtu :
00 211 087
IČO :
IČ DPH :
SK2020451411
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0842-11-01 (ďalej len „dodatok č. 1“) ku Zmluve o nájme
pozemkov č. 08-83-0842-11-00 zo dňa 11.11.2011 (ďalej len „zmluva“) :

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 11.11.2011 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-084211-00 v k. ú. Petržalka, LV č. 2644, parc. č. 5947/83 a parc. č. 5947/84 o celkovej výmere
66,50 m2, za účelom vybudovania a užívania dopravného napojenia vjazdu do areálu
multifunkčného komplexu Incheba a.s. z výjazdovej vetvy Einsteinovej ulice. Nájomná
zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.11.2011.
2. Predmetom tohto dodatku je zosúladenie výšky ročného nájomného s uznesením mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 326/2011 zo dňa 27.10.2011.

Článok II
Zmeny zmluvy
1. S účinnosťou od 15.11.2011 sa v čl. III ods. 1 zmluvy text „v sume 798 Eur, slovom
sedemstodeväťdesiatosem eur“ nahrádza textom „v sume 997,50 Eur, slovom
deväťstodeväťdesiatsedem eur päťdesiat centov“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0842-11-00 zo dňa 11.11.2011
ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. 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.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa
a 2 pre nájomcu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave dňa 09.12.2011

V Bratislave dňa 02.12.2011

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Incheba, a.s.

...............................................................
doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc. v. r.
primátor

..........................................................
Ing. Alexander R o z i n , CSc. v. r.
predseda predstavenstva spoločnosti
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