DODATOK č. 08-83-0360-17-01
k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0360-17-00
Zmluvné strany :
Prenajímateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Variabilný symbol:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
883036017
SK5875000000000025828453

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastupuje:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Margita Vyoralová
– Senior manager správy majetku a dopravy
Alex Bém
– Riaditeľ nákupu, logistiky, nehnuteľností a dopravy
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 2081/B.

35 763 469

(ďalej len “nájomca”)

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0360-17-01 (ďalej len „dodatok č. 01“) k Zmluve o nájme
pozemkov č. 08-83-0360-17-00 zo dňa 30.05.2017 (ďalej len “zmluva") :
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 30.05.2017 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-830360-17-00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, časť parc. č.
5144 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4799 m2, parc. č. 5145 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 416 m2 v celosti, časť parc. č. 5146 – ostatné plochy vo výmere 1056
m2, časť parc. č. 5148/3 – ostatné plochy vo výmere 708 m2, časť parc. č. 5150 – ostatné
plochy vo výmere 16 m2, spolu 6995 m2, nachádzajúce sa Tyršovom nábreží v Bratislave, za
účelom realizácie projektu Magio pláž 2017 – 2020.
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2. Doba nájmu bola dojednaná na obdobie 1 roka počnúc rokom 2017, s opciou na ďalšie 3
roky, sezónne od 1. apríla do 31. októbra, verejnosti bude Magio pláž prístupná v období od
1. júna do 3. septembra, t. zn. 95 dní. Nájomca je povinný prenajímateľovi písomne oznámiť
uplatnenie opcie najneskôr 3 mesiace pred začatím novej sezóny a požiadať prenajímateľa
o písomný súhlas.
3. Listom zo dňa 23.01.2018 nájomca v zastúpení spoločnosti MW PROMOTION,
Komenského 36, 960 01 Zvolen, prevádzka: Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava podal žiadosť
o uplatnenie opcie podľa čl. II ods. 1 citovanej zmluvy pre Projekt Magio Pláž 2018.
4. Nájomca predložil Projekt Magio Pláž 2018, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.
5. V súlade s uvedeným v ods. 1-4 tohto článku dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto
dodatku k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je predĺženie doby nájmu sezónne na rok
2018.
Článok II
Zmeny zmluvy
1. Čl. II ods. 1 zmluvy sa dopĺňa o bod 1.1., ktorý znie :
1.1. V súlade s uplatnenou opciou zo dňa 23.01.2018 sa nájom dojednáva na rok
2018, sezónne od 23. apríla do 31. októbra, verejnosti bude Magio pláž prístupná
v období od 15. júna do 2. septembra, t. z. 80 dní.

2. V čl. III ods. 2 sa termín „do 30.05.2017“ mení do „30.05.2018“.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0360-17-00 zo dňa 30.05.2017
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,
prenajímateľa a 2 pre nájomcu.
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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

21.05.2018

V Bratislave

07.05.2018

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislavu

Nájomca:
Slovak Telekom, a.s.

..........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

.......................................................
Ing. Margita Vyoralová v. r.
Senior manažér správy majetku a dopravy

........................................................
Alex Bém v. r.
Riaditeľ nákupu, logistiky, nehnuteľností
a dopravy
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