DODATOK č. 08 83 0374 10 01
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0374 10 00
č. zmluvy nájomcu : 4523000356
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
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 : Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava - mesto
Číslo účtu :
1368287251/0200
IČO :
00603481
DIČ :
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2. ZSE Distribúcia, a.s.
Sídlo :
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zastúpená :
Ing. Andrejom Jurisom – predsedom predstavenstva a Ing. Jozefom
Voštinárom – členom predstavenstva
Osoby oprávnené k podpisu dodatku :
Mgr. Szabolcs Hodosy – vedúci podpory prevádzky DS
Ing. Monika Devečková – špecialista podpory prevádzky DS
Zapísaná v :
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 3879/B
Peňažný ústav : ...........................
Číslo účtu :
............................
IČO :
36 361 518
IČ DPH :
...........................
( ďalej len „nájomca“ )

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej „dodatok“) k Zmluve o nájme pozemku č. 088303741000
zo dňa 07.07.2010 uzatvorenú na dobu určitú do 06.07.2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom
ktorej je pozemok nachádzajúci sa v záhradkárskej osade Pri bielej studienke v Bratislave k.
ú. Dúbravka parc. č. 3816/2 vo výmere 10 m2 (ďalej len „pozemok“). Účelom nájmu je
umiestnenie a prevádzkovanie transformačnej stanice v súvislosti s napojením záhradkárskej
osady Pri bielej studienke na elektrickú energiu.
Z technických dôvodov ako aj z dôvodu, že kolaudačné konanie spojené s miestnym
zisťovaním bolo stavebným úradom mestskej časti Bratislava – Dúbravka vytýčené až na
18.08.2011 požiadal nájomca o predĺženie lehoty predloženia právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu.

Čl. I
Zmeny zmluvy
1. V článku IV sa mení odsek 8 a znie :
„Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov
nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) kópiu právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu do 15 dní od nadobudnutia jeho
právoplatnosti, najneskôr do 31.12.2011. Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 300 Eur v prípade, že sa
preukáže, že k nedodržaniu tejto lehoty prišlo zavinením nájomcu. Nájomca sa súčasne
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť.“
2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.
Čl. II
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. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 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 dňa 28.10.2011

V Bratislave dňa 12.10.2011

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :
ZSE Distribúcia, a.s.

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

..............................................................
Mgr. Szabolcs H o d o s y v.r.
vedúci podpory prevádzky

..............................................................
Ing. Monika D e v e č k o v á v.r.
špecialista podpory prevádzky
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