DODATOK č. 07 83 0340 14 01 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO
PRIESTORU č. 07 83 0340 14 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
Variabilný symbol - nájom:
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
nájomca:
Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Číslo telefónu:
Email:
(ďalej len „nájomca“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
SK 5875000000000025828453
783034014

Funki Punki s. r. o.
Klariská 12, 811 03 Bratislava
Ivan Poldauf, David Trčka, konatelia
47202963
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
v telese stavby Podchodu Patrónka
v Bratislave
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2014 Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 07 83
0340 14 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový priestor
vo výmere 55,64 m2 nachádzajúci sa v telese stavby Podchodu Patrónka v Bratislave, k. ú.
Karlova Ves na pozemku parc. č. 2630/1 a parc. č. 2630/13 oproti schodisku s výstupom na
zastávku mestskej hromadnej dopravy smer centrum mesta (ďalej len „predmet nájmu“).
Čl. 2
Zmeny zmluvy
1. V článku IV sa vypúšťajú body 5 a 6.
2. V článku IV sa za bod 4 dopĺňa nový bod 5 v nasledovnom znení:

„5. Nájom zaniká zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu. Pre vylúčenie
pochybností zmluvných strán zánikom právnickej osoby s právnym nástupcom nájom
nezaniká.“
3. V článku V sa vypúšťa bod 2 a bod 8.
Doterajšie číslovanie bodov 3-7 článku V sa mení na číslovanie bodov 2-6.
Doterajšie číslovanie bodov 9-20 článku V sa mení na číslovanie bodov 7-18.
4. V článku V bod 16 v druhej vete sa suma „1.000,- Eur“ nahrádza sumou „5.000,-Eur“.
5. Za článok V bod 18 sa dopĺňajú nasledovné ustanovenia:
„19. Nájomca je do 5 (piatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku povinný
predložiť Prenajímateľovi notársku zápisnicu, ktorá má náležitosti podľa § 45 ods. 1
písm. c) Exekučného poriadku a ktorou Nájomca ako povinná osoba v zmysle
Exekučného poriadku vyhlási, že súhlasí s tým, aby sa táto notárska zápisnica stala
vykonateľným titulom pre exekúciu podľa § 45 ods. 2 Exekučného poriadku a to
vyprataním Predmetu nájmu. Táto notárska zápisnica musí byť spísaná podľa Prílohy
č. 1 tohto Dodatku. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípade, že
Nájomca neodovzdá Prenajímateľovi notársku zápisnicu v lehote podľa tohto článku.
20. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa oprávnený
vykonávať žiadne zmeny Predmetu nájmu. To platí najmä, nie však výlučne na
akékoľvek stavebné úpravy Predmetu nájmu, zmeny zabudovaného vybavenia
Predmetu nájmu, systémov rozvodov, kúrenia, ventilácie a pod. („Zmeny“). Písomná
žiadosť Nájomcu o súhlas Prenajímateľa so Zmenami musí obsahovať všetky plány a
špecifikácie všetkých navrhovaných prác a ich indikatívny rozpočet, vrátane
dokumentácie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ak je potrebné.
21. Prenajímateľ sa môže, ale nemusí vyjadriť, či má v úmysle pred vrátením Predmetu
nájmu Prenajímateľovi (i) nadobudnúť Zmeny Predmetu nájmu alebo (ii) alebo či
bude Nájomca povinný Predmet nájmu uviesť do stavu, v akom bol ku dňu podpisu
Preberacieho protokolu s prihliadnutím na povinnosti Nájomcu podľa tohto článku
tejto Zmluvy („stav ku dňu podpisu Preberacieho protokolu“). V prípade, že sa
Prenajímateľ nevyjadrí, má sa vždy za to, že Nájomca je povinný Predmet nájmu pred
vrátením Prenajímateľovi uviesť do stavu ku dňu podpisu Preberacieho protokolu a
odstrániť Zhodnotenie podľa príslušného bodu tejto Zmluvy.
22. Nájomca vykonáva Zmeny Predmetu nájmu podľa tohto článku Zmluvy na svoje
vlastné náklady. Nájomca je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že akékoľvek
Zmeny budú vykonávať výlučne kvalifikované osoby s oprávneniami
zodpovedajúcimi vykonávaným prácam.
23. Ukončenie prác na Zmenách je Nájomca povinný Prenajímateľovi písomne oznámiť a
Prenajímateľovi odovzdať projekt skutočných realizovaných zmien Predmetu nájmu.
24. Nájomca nie je bez výslovného súhlasu Prenajímateľa oprávnený počas Doby nájmu
vykonávať odpisy zo zhodnotenia Predmetu nájmu. Ak Prenajímateľ udelí Nájomcovi
súhlas s odpismi zhodnotenia realizovaného podľa predchádzajúcich bodov tohto
článku, Nájomca je povinný odpisy realizovať metódou zrýchleného odpisovania

podľa príslušných ustanovení zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
25. Strany sa dohodli, že v prípade, ak Nájomca vykoná akékoľvek Zmeny bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, je:
a) bezodkladne povinný na vlastné náklady vrátiť Predmet nájmu do stavu ku dňu
podpisu Preberacieho protokolu; a zároveň
b) ak Predmet nájmu neuvedie do stavu podľa písm. a) ani v dodatočnej lehote 10
(desať) dní odo dňa výzvy Prenajímateľa, Prenajímateľ je oprávnený Predmet
nájmu uviesť do stavu podľa písm. a) na náklady Nájomcu a Nájomca je povinný
náklady na uvedenie Predmetu nájmu do stavu podľa písm. a) uhradiť
Prenajímateľovi v plnej výške nákladov vynaložených Prenajímateľom, vrátane
interných nákladov Prenajímateľa a nákladov Prenajímateľa na služby tretích osôb.
26. Strany sa ďalej dohodli, že ak Nájomca vykoná Zmeny bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prenajímateľa, je Prenajímateľovi povinný zaplatiť:
a) za každé porušenie povinnosti vykonávať Zmeny výlučne s predchádzajúcim
písomným súhlasom Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 Eur; a
zároveň
b) za každé porušenie povinnosti bezodkladne na vlastné náklady vrátiť Predmet
nájmu do stavu ku dňu podpisu Preberacieho protokolu zmluvnú pokutu vo výške
5 000,00 Eur.
Zmluvné pokuty za porušenie povinností uvedených v tomto ustanovení je možné
uložiť aj opakovane. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto ustanovení
môže prenajímateľ okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi.
27. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať nevyhnutné alebo potrebné zmeny Predmetu
nájmu v súlade s platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami alebo akýmkoľvek
súdnym príkazom.
28. Prenajímateľ je oprávnený na vlastné náklady a bez súhlasu Nájomcu vykonávať
sanačné práce alebo stavebné úpravy Predmetu nájmu, aby sa zabránilo hroziacemu
nebezpečenstvu. Takéto núdzové sanačné práce budú uskutočnené čo najrýchlejšie. Na
tieto práce sa vzťahuje postup podľa článku 5 bodu 29 tejto Zmluvy a Nájomca je
povinný umožniť prístup do Predmetu nájmu a nesmie brániť plneniu sanačných prác
alebo spôsobovať prieťahy. Nájomca si je vedomý vzniku hluku a prašnosti a iných
obmedzení v súvislosti s takýmito prácami a nebude si v súvislosti s nimi uplatňovať
žiadne zľavy ani žiadne iné nároky.
29. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu po vyrozumení Prenajímateľa alebo jeho
zástupcu alebo správcu Budovy o vzniku havárie v Budove, umožniť Prenajímateľovi,
správcovi Budovy a zodpovedným osobám prístup k rozvodovým systémom všetkých
druhov médií a k iným dôležitým zariadeniam, pokiaľ to bude alebo podľa okolností
daného prípadu môže byť potrebné na identifikáciu, lokalizáciu alebo riešenie
vzniknutej havarijnej situácie alebo na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie
jej následkov. V prípade, že Nájomca poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť
Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 Eur za každý jeden prípad
neumožnenia takéhoto vstupu do Predmetu nájmu. Zmluvné pokuty za porušenie
povinností uvedených v tomto ustanovení je možné uložiť aj opakovane. V prípade

porušenia povinností uvedených v tomto ustanovení môže prenajímateľ okamžite
odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez
akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi.
V prípade naliehavej potreby alebo nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia alebo
majetku je Prenajímateľ, správca Budovy alebo iná zodpovedná osoba oprávnená
vstúpiť do Predmetu nájmu aj bez predchádzajúceho upozornenia Nájomcu.
30. Ku (i) [dňu, kedy uplynie Doba nájmu alebo dňu, kedy uplynie výpovedná lehota]
alebo (ii) dňu, kedy nadobudne účinnosť odstúpenie od tejto Zmluvy, je Nájomca
povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi prázdny, čistý, v dobrom stave, s
prihliadnutím na bežné opotrebenie, so všetkým príslušenstvom, inštaláciami a inými
predmetmi uvedenými v Preberacom protokole, s čerstvým náterom a je povinný
vypratať z Predmetu nájmu všetky ním vnesené veci alebo veci vnesené tretími
osobami, ktorým umožnil vstup do Predmetu nájmu a odstrániť všetky ním
umiestnené nápisy, vrátane označenia a obsahu výkladu tejto Zmluvy. Pre vylúčenie
pochybností, Nájomca je povinný na vlastné náklady vymaľovať a uviesť Predmet
nájmu do dobrého stavu, ktorý je vyhovujúci pre ďalší prenájom, čím nie sú dotknuté
ustanovenia tohto článku o odstránení Zhodnotenia.
31. Nájomca uskutoční vypratanie Predmetu nájmu a odstránenie Zhodnotenia podľa tohto
článku Zmluvy tak, aby mohol riadne vyprataný Predmet nájmu vrátiť
Prenajímateľovi v posledný deň trvania Nájmu.
32. V prípade, že Nájomca nevráti Prenajímateľovi Predmet nájmu riadne a včas, je
povinný zaplatiť Prenajímateľovi ako kompenzáciu výpadku príjmov sumu vo výške
zodpovedajúcej Nájomnému, ktoré pripadá na počet dní odo dňa skončenia Nájmu do
dňa riadneho vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi. Pre vylúčenie pochybností,
kompenzácia podľa tohto bodu nevylučuje právo Prenajímateľa na náhradu škodu
presahujúcej výšku kompenzácie a v prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu
Prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu ani právo Prenajímateľa na zmluvnú
pokutu podľa tohto článku nižšie. Nájomca okrem toho zaplatí Prenajímateľovi
osobitne sumy zodpovedajúce výške Podielu na spoločných prevádzkových nákladoch
a Vlastné prevádzkové náklady Nájomcu v rozsahu prevyšujúcom zálohové platby na
Podiel na spoločných prevádzkových nákladoch a Vlastné prevádzkové náklady za
posledný mesiac trvania Nájmu.
33. Akékoľvek úpravy, stavebné a technické vybavenia, doplnky a zariadenia v Predmete
nájmu nad rámec tých, ktoré sú uvedené v Preberacom protokole, vykonané alebo
inštalované Nájomcom resp. pre potreby Nájomcu, ktorých náklady znášal Nájomca
(„Zhodnotenie“), je Nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady a ak vykonanie
alebo inštalácia Zhodnotenia zapríčinila odstránenie alebo zmenu zložiek Predmetu
nájmu uvedených v Preberacom protokole, uviesť Predmet nájmu do stavu ku podpisu
Preberacieho protokolu, ak sa Strany nedohodnú inak. Začatie odstraňovacích prác je
Nájomca povinný písomne oznámiť Prenajímateľovi aspoň 21 (dvadsaťjeden) dní
vopred. Ak Prenajímateľ kedykoľvek pred začatím odstraňovania písomne oznámi
Nájomcovi, ktoré Zhodnotenie alebo jeho časť chce ponechať v Predmete nájmu,
Nájomca nie je povinný ani oprávnený toto Zhodnotenie z Predmetu nájmu odstrániť.
Ak sa Prenajímateľ pred začatím odstraňovania Zhodnotenia nevyjadrí, Nájomca je
povinný celé Zhodnotenie odstrániť podľa prvej vety tohto bodu. Ak Prenajímateľ
oznámi Nájomcovi, že si chce Zhodnotenie alebo jeho časť ponechať a zároveň

Prenajímateľ vyslovil predchádzajúci súhlas s ich odpisovaním Nájomcom podľa
príslušného bodu tejto Zmluvy, Prenajímateľ, alebo ak je Prenajímateľom správca
majetku hlavného mesta SR Bratislavy, vlastník Predmetu nájmu, nadobudne
Zhodnotenie alebo jeho časť za účtovnú zostatkovú cenu a ak bude táto ku dňu
odovzdania Predmetu nájmu 0,- EUR, tak za cenu vo výške 1,- EUR. Ak Prenajímateľ
nevyjadril predchádzajúci súhlas s odpisovaním podľa príslušného bodu tejto Zmluvy,
Prenajímateľ alebo vlastník Predmetu nájmu nadobudne Zhodnotenie za cenu
zodpovedajúcu zostatkovej cene Zhodnotenia ako keby bolo Zhodnotenie predmetom
odpisov realizovaných metódou zrýchleného odpisovania podľa príslušných
ustanovení zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
34. Vo vzťahu k Zhodnoteniu, ktoré je pri skončení Nájmu vo vlastníctve Nájomcu a ktoré
nebude Nájomcom odstránené z Predmetu nájmu riadne a včas, sa Strany dohodli, že
toto je Prenajímateľ oprávnený nadobudnúť, ak svoj úmysel písomne oznámi
Nájomcovi. Strany sa dohodli, že v takomto prípade zaplatením sumy 50,- EUR
Nájomcovi, Prenajímateľ nadobúda toto Zhodnotenie a je s ním oprávnený voľne
nakladať.
35. V prípade, že Nájomca nevyprace Predmet nájmu, neodstráni Zhodnotenie a/alebo
nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi v súlade s týmto článkom Dodatku, je
Prenajímateľ:
a) oprávnený bez ďalšieho vstúpiť do Predmetu nájmu a na náklady Nájomcu dať na
základe notárskej zápisnice alebo iným spôsobom vypratať Predmet nájmu;
b) oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,00
Eur
c) oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie náhrady všetkých škôd vzniknutých
Prenajímateľovi priamo alebo nepriamo následkom porušenia záväzkov Nájomcu
uvedených v tomto článku Zmluvy.
Dojednanie podľa tohto Zmluvy ani prijatie zmluvnej pokuty neznamená akceptovanie
pokračovania v užívaní Predmetu nájmu Nájomcom a ani obmedzenie akýchkoľvek
práv Prenajímateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo zákona a ani vzdanie sa
týchto práv.
Zmluvné pokuty za porušenie povinností uvedených v tomto ustanovení je možné
uložiť aj opakovane. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto ustanovení
môže prenajímateľ okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi.“
4. Za článok IV bod 3 písm. f) sa dopĺňa nasledovné ustanovenie:
„g) nájomca poruší povinnosť uvedenú v čl. 4. bod 26, 29, 35.“
5. V článku VII bod 3 zmluvy
sa vypúšťa text:
„Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť prenajímateľa podľa odseku 2
tohto článku doručená do miesta doručenia podľa odseku 2 tohto článku, bude považovaná
za doručenú priamo do vlastných rúk nájomcu, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude
vrátená poštou prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá; v takomto prípade

sa za deň doručenia považuje deň vrátenia zásielky prenajímateľovi. Uvedené platí aj
v tom prípade, ak sa nájomca o tejto skutočnosti nedozvie.“
a nahrádza sa novým textom:
„Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť sa považuje za doručenú priamo
do vlastných rúk aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou Strane, ktorá je
odosielateľom, ako písomnosť neprevzatá adresátom vrátane vrátenia s poznámkou
„adresát neznámy“ alebo „adresát nezastihnutý“ alebo s obdobnou poznámkou; v takomto
prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Uvedené platí
aj v tom prípade, ak sa Strana, ktorá je adresátom, o tejto skutočnosti nedozvie.“
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 4 pre prenajímateľa a 2
pre nájomcu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

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

...............................................................
Ivan Poldauf
konateľ

.................................................................
David Trčka
konateľ
Príloha:
1. Notárska zápisnica

Notárska zápisnica
podpísaná na Notárskom úrade ................................ v ....................................................., dňa
................................... 21. 05. .........................201
Dostavil sa predo mňa, ..................................................., notára so sídlom v
................................., účastník:
(obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu, oprávnenie konať v mene nájomcu preukázané výpisom
z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je nájomca zapísaný a meno
a priezvisko, rodné priezvisko, narodený, rodné číslo, trvale bytom, OP číslo osoby, ktorá
koná v mene nájomcu alebo tieto údaje za nájomcu, ak je nájomcom fyzická osoba)
-------------------------------------- ako nájomca a ako osoba povinná, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ktorý svoju totožnosť zákonným spôsobom preukázal podľa občianskeho preukazu, je podľa
vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilý a požiadal ma, aby som s ním spísal toto:
------------------------------------- v y h l á s e n i e p o v i n n e j o s o b y --------------------------------------------------------- o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice --------------------------I.
............................................................, notár so sídlom v
......................................................................................................
osvedčujem , že účastník dnešného dňa predo mnou prejavili svoju vôľu týmto v y h l á s e n
í m:
Dňa .............................................. bola medzi [hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 alebo
správcom majetku hlavného mesta SR Bratislava, názov [...], so sídlom [...], IČO: [...]] ako
prenajímateľom a (obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu, oprávnenie konať v mene nájomcu
preukázané výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je nájomca
zapísaný a meno a priezvisko, rodné priezvisko, narodený, rodné číslo, trvale bytom, OP číslo
osoby, ktorá koná v mene nájomcu alebo tieto údaje za nájomcu, ak je nájomcom fyzická
osoba) ako nájomcom uzavretá Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ..........................
(ďalej v texte tejto notárskej zápisnice aj ako „Zmluva o nájme“). Nájom je dohodnutý na
dobu..................... Podľa článkov I a II Zmluvy o nájme sa prenajímateľ zaväzuje prenechať
nájomcovi na dočasné užívanie na účely v súlade s predmetom jeho činnosti, a to na účel
[...] nehnuteľnosti – nebytový priestor č. [...] o výmere [...] m2, nachádzajúci sa v budove na
[...] ulici, súpisné číslo [...], orientačné číslo [...], zapísaný na liste vlastníctva č. [...] vedenom
pre katastrálne územie [...], budova je postavená na parcele registra „C“ č. [...] a č. [...]
v okrese [...], obec [...], v katastrálnom území [...] (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice aj
ako „Predmet nájmu“). -----------------------------Nájomca a prenajímateľ sa v Zmluve o nájme dohodli, že ak Zmluva o nájme zanikne, je
nájomca povinný vypratať z Predmetu nájmu všetky veci vnesené do Predmetu nájmu
ním alebo tretím osobami, ktorým umožnil vstup do Predmetu nájmu a to k poslednému
dňu trvania nájmu okrem prípadu, ak sa prenajímateľ alebo nájomca výslovne dohodli

inak.-------------- Nájomca ako osoba povinná vyhlasuje, že v prípade, ak Zmluva o nájme
zanikne odstúpením, výpoveďou, uplynutím doby nájmu alebo akýmkoľvek iným právne
dovoleným spôsobom, vyprace Predmet nájmu v súlade so Zmluvou o nájme.-----------------------------------------------------Nájomca ako osoba povinná ďalej vyhlasuje, že v prípade, ak
nevyprace Predmet nájmu v dohodnutých lehotách podľa Zmluvy o nájme a neodovzdá
Predmet nájmu prenajímateľovi riadne a včas, táto notárska zápisnica je exekučným
titulom na vypratanie Predmetu nájmu súdnym exekútorom, a to postupom podľa § 181
zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a
o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. ---------------------------------------------------------------------------------------------Bližšie podmienky nájmu sú upravené v Zmluve o nájme, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto notárskej zápisnice. ------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Nájomca: (obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu a meno a priezvisko, rodné priezvisko,
narodený, rodné číslo, trvale bytom, OP číslo osoby, ktorá koná v mene nájomcu alebo tieto
údaje za nájomcu, ak je nájomcom fyzická osoba) ako osoba povinná v y h l a s u j e , že
v prípade, ak si nesplní riadne a včas svoju povinnosť vypratať Predmet nájmu v súlade
so Zmluvou o nájme k poslednému dňu trvania nájmu výslovne súhlasí, aby sa táto
notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu podľa § 45 ods. 2 v spojení s
§ 181 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. ------------------------------------------------------------------------III.
Táto notárska zápisnica obsahuje právny záväzok, v ktorom je vyznačená: -------------------------• osoba oprávnená: hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 ako prenajímateľ;
• osoba povinná: (obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu a meno a priezvisko, rodné
priezvisko, narodený, rodné číslo, trvale bytom, OP číslo osoby, ktorá koná v mene
nájomcu alebo tieto údaje za nájomcu, ak je nájomcom fyzická osoba) ako nájomca;
• právny dôvod: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. .................................... zo
dňa ..........................., účinná odo dňa ...........................................;
• predmet plnenia: povinnosť vypratať v súlade so Zmluvou o nájme v stanovenej
lehote Predmet nájmu - nehnuteľnosti – nebytový priestor č. [...] o výmere [...] m2,
nachádzajúci v budove na [...] ulici, súpisné číslo [...], orientačné číslo [...], zapísaný
na liste vlastníctva č. [...] vedenom pre katastrálne územie [...], budova je postavená na
parcele registra „C“ č. [...] a č. [...] v okrese [...], obec [...], v katastrálnom území [...];
• čas plnenia: posledný deň trvania nájmu;
• súhlas povinnej osoby s tým, aby táto notárska zápisnica bola vykonateľným
exekučným
titulom
v zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastník si ju prečítal, schválil a na znak súhlasu
s jej obsahom ju dnešného dňa predo mnou vlastnoručne podpísal.
Účastník:
Notár:

