DODATOK č. 08-94-1226-02-04
(ďalej len „Dodatok č. 4“)
k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme
č. 08-94-1226-02-00
Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu:
25828453/7500
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Obchodné meno: Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
sídlo:
Biela 6, 811 01 Bratislava
IČO :
35 738 880
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
16570/B
Zastupuje:
Ing. Zuzana Dičérová
podľa generálneho plnomocenstva zo dňa 15.júna 2012
Peňažný ústav:
Číslo účtu :
DIČ:
(ďalej len „nájomca“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách
o nájme č. 08-94-1226-02-00 zo dňa 23.09.2002 v znení Dodatku č. 08-94-1226-02-01 zo
dňa 15.01.2003, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 zo dňa 08.03.2004 a Dodatku č. 08-941226-02-03 zo dňa 05.06.2006 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je prenájom častí
miestnych komunikácií I. a II. triedy v Bratislave, ktoré je možné využívať ako parkovacie
miesta pre motorové vozidlá, a to z hľadiska technického, tak z hľadiska príslušných
dopravných predpisov.

Článok II
Zmeny zmluvy
1. Z Čl. I ods. 1 Predmet nájmu sa vypúšťa znenie v prílohe č. 1 :
„časti miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré je možné využívať ako parkovacie
miesta pre motorové vozidlá na ul. Predstaničné námestie v Bratislave, k. ú. Staré Mesto“
v súčasnosti premenované na Námestie Franza Liszta.
2. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení nájmu takto: V Čl. II ods. 1 Doba nájmu sa
znenie: „do 30.09.2012“ mení a znie: „do 31.01.2013“.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 4, zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7-ich
vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní, prenajímateľ dostane
5 a nájomca 2 vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 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.
4. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa ustanovení § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a § 5a
ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Bratislave dňa 27.9.2012

V Bratislave dňa 27.9.2012

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.

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

.........................................................
Ing. Zuzana D i č é r o v á, v. r.
generálny splnomocnenec
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