DODATOK č. 07 83 0001 11 03
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00
Zmluvné strany :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené : JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislava
Peňažný ústav : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu :
SK58 7500 0000 0000 2582 8453
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IČO :
00603481
DIČ :
2020372596
IČ DPH:
SK 2020214163
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. EKOPALETA, spol. s.r.o.
sídlo: Marie Curie-Sklodowskej 5, 851 04 Bratislava
zastúpená: Richardom Byrtusom,
konateľom
IČO:
- podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
26424/B
(ďalej len „nájomca“)
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle čl. X ods. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov
č. 07 83 0001 11 00 uzatvorenej dňa 12.01.2011 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 (ďalej len
„zmluva“) tento Dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“)
Čl. I
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2011 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83
0001 11 00, predmetom ktorej je nebytový priestor vo výmere 109,20 m² v objekte Mýtneho
domčeka na Starom moste zo strany Petržalky na pozemku parcely „C“ parc. č. 5196 za účelom
prevádzky reštaurácie.
Čl. II
1. Zmluvné strany sa v Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11
00 dohodli, že z dôvodu rekonštrukcie Starého mosta bude od 01.06.2013 prerušená prevádzka
reštaurácie v predmete nájmu. Nájomca nemohol riadne užívať nebytové priestory v Mýtnom
domčeku na dohodnutý účel, nakoľko bol nebytový priestor v bezprostrednej blízkosti hranice
staveniska stavby. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení prevádzky predmetu nájmu do
termínu ukončenia rekonštrukcie Starého mosta.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia Starého mosta bola ukončená, zmluvné strany sa
dohodli, že nájomca bude od 17.05.2016 prevádzkovať reštauráciu v predmete nájmu a bude
plniť všetky podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve vrátane povinnosti platiť dohodnuté
nájomné.

Čl. III
Zmeny zmluvy
1. Spoločnosť EKOPALETA, spol. s.r.o. oznámila prenajímateľovi zmenu sídla a na základe
uvedenej skutočnosti sa zmluvné strany dohodli, že sa menia údaje uvedené v záhlaví pri nájomcovi
tak, že sa vypúšťa text:
„sídlo: Narcisová 50, 821 01 Bratislava“
a nahrádza sa textom:
„sídlo: Marie Curie-Sklodowskej 5, 851 04 Bratislava“
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

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 podpismi svojich štatutárnych zástupcov.
2. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre
prenajímateľa a 2 pre nájomcu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 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 ustanovenia § 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 11.05.2016

V Bratislave dňa

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

05.05.2016

Nájomca :

..........................................................

.................................................................

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.

Richard Byrtus v.r.

primátor
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