Dodatok č. 08 83 0315 19 01
k Zmluve 08 83 0315 19 00 zo dňa 07.06.2019
uzavretej podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Prenajímateľ :

Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Peňažný ústav:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
Variabilný symbol:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
Československá obchodná banka, a. s.
SK58 7500 0000 0000 2582 8453
CEKOSKBX
883031519

( ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2.

Nájomca :

Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Dana Čahojová, starostka
00 603 520

(ďalej len „nájomca“)
(„prenajímateľ“ a „nájomca“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná
strana“)

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 pozemku č. 08 83 0315 19 00 zo dňa 07.06.2019 zverejnenú
dňa 11.06.2019 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 663 a nasl. a Občianskeho zákonníka,
v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetom
ktorej sú časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 –
ostatné plochy vo výmere 180 m², zapísaný na LV č. 46 a parc. č. 1826/9, bez založeného LV,
ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves parc. č. 3592, druh
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pozemku – vinice, vo výmere 620 m2, zapísaný na LV č. 4971, spolu vo výmere 800 m2, za
účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad
Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Nájomca po vyhotovení kompletnej projektovej dokumentácie na stavbu verejného chodníka
požiadal prenajímateľa o rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o časti pozemkov reg. „C“ parc. č.
1744/189 a parc. č. 1744/274, k. ú. Karlova Ves a o rozšírenie účelu nájmu o dočasný záber časti
pozemkov reg. „C“ parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, k. ú. Karlova Ves, na umiestnenie
zariadenia staveniska.
3.

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

Článok 1
Predmet Dodatku
1. V Článku 1 Zmluvy sa odsek 1 v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností – časti pozemkov registra „C“, v katastrálnom území
Karlova Ves parcelné č. 1744/275 s výmerou 894 m², druh pozemku – ostatné plochy, parcelné
č. 1744/189 s výmerou 142 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcelné č.
1744/274 s výmerou 278 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 46
a časti pozemku registra „C“, v katastrálnom území Karlova Ves parcelné č. 1826/9 bez
založeného LV, ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves,
parcelné č. 3592 s výmerou 1 845 m2, druh pozemku – vinice, zapísaný na LV č. 4971.“
2.

V Článku 1 Zmluvy sa odsek 2 v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve
časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves nasledovne:
2.1
- parc. č. 1744/275 – ostatné plochy vo výmere 283 m², zapísaný na LV č. 46,
- parc. č. 1826/9 bez založeného LV, ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku
v k. ú. Karlova Ves parc. č. 3592, druh pozemku – vinice, vo výmere 453 m2, zapísaný na
LV č. 4971,
- parc. č. 1744/189 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m², zapísaný na LV č. 46,
- parc. č. 1744/274 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², zapísaný na LV č. 46,
spolu vo výmere 781 m², ako trvalý záber za účelom vybudovania a užívania verejného
spojovacieho chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou so
Sumbalovou ulicou a ulicou Jána Stanislava,
2.2
parc. č. 1744/275 – ostatné plochy vo výmere 151 m², zapísaný na LV č. 46,
- parc. č. 1826/9 bez založeného LV, ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku
v k. ú. Karlova Ves parc. č. 3592, druh pozemku – vinice, vo výmere 130 m2, zapísaný na
LV č. 4971
spolu vo výmere 281 m², ako dočasný záber za účelom umiestnenia zariadenia staveniska,
tak, ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo
„pozemky“). Kópia z katastrálnej mapy je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako jeho
príloha č. 1.“

3.

V Článku 1 sa ruší odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4.

V článku 2 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
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„Nájom tej časti predmetu nájmu, ktorá bola prenajatá ako dočasný záber za účelom umiestnenia
zariadenia staveniska podľa článku 2 ods. 2 bod 2.2 tejto Zmluvy, bude ukončený dňom
podpísania preberacieho protokolu do 15 dní od ukončenia stavby. Za deň ukončenia stavby sa
považuje deň odovzdania upraveného terénu vlastníkovi, resp. správcovi zelene. Po doručení
oznámenia o ukončení stavby nájomcom, prenajímateľ pristúpi k zúženiu predmetu nájmu o tie
pozemky, ktoré boli prenajaté ako dočasný záber na účel umiestnenia zariadenia staveniska. Za
kvalitu úpravy zelene na tejto časti predmetu nájmu ručí nájomca po dobu 12 mesiacov odo dňa
odovzdania vlastníkovi, resp. správcovi zelene.“
5. V článku 4 sa dopĺňa nový odsek 17, ktorý znie:
„Nájomca sa zaväzuje po ukončení prác na tej časti predmetu nájmu, ktorá bola prenajatá ako
dočasný záber za účelom umiestnenia zariadenia staveniska podľa článku 2 ods. 2 bod 2.2 tejto
Zmluvy, dať dotknutý terén do pôvodného stavu nasledovne:
- odstrániť všetky zvyšky stavebného materiálu,
- terén vyrovnať,
- vykonať obnovu poškodených trávnikov, t.j. terén skypriť, urobiť navážku biologicky
účinnej zeminy, vo vrchnej časti 20 cm od povrchu bez kameňov, skál a stavebnej
sute,
- vykonať výsev trávnika na celej ploche, ktorá bola súčasťou rozkopávky,
- vykonávať starostlivosť o vysiatu plochu až po dobu vytvorenia súvislého trávnatého
porastu – po prvej kosbe vykonanej pri výške trávnatého porastu 20 cm.
Za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených povinností má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej sankčnej faktúry.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

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

2.

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov uzatvorenie tohto Dodatku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy uznesením č. 527/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorého odpis je neoddeliteľnou
súčasťou tohto Dodatku ako jeho príloha č. 3.

3.

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.

4.

Tento Dodatok je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
nájomca dostane dve (2) vyhotovenia a prenajímateľ dostane päť (5) vyhotovení.

5.

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.

6.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
Príloha č. 1 – Kópia z katastrálnej mapy - 2x
Príloha č. 2 – LV č. 46 – 3x, LV č. 4971 – 1x
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Príloha č. 3 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 527/2020 zo
dňa 25.06.2020.

V Bratislave dňa 24.8.2020

V Bratislave dňa 12.8.2020

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

.............................................................
Ing. arch. Matúš Vallo

..............................................................
Dana Čahojová v.r.

primátor hlavného mesta SR Bratislavy

starostka

v zastúpení
Ing. Tatiana Kratochvílová
I. námestníčka primátora
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