Z 2022 - 137

Dodatok č. 1
k nájomnej zmluve ÚEZ č. 46/2021
uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
(ďalej len ,,Dodatok č. 1‘‘)

Prenajímateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Variabilný symbol:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK83 5600 0000 0018 0034 7015
2204621

(ďalej v texte ako „Prenajímateľ“)
Nájomca:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
IBAN:

HUMANA People to People Slovakia, o. z.
Matúš Kotuľák, predseda o. z.
Kutuzovova 247/3, 831 03 Bratislava
42 065 534
v registri organizácií Ministerstva vnútra SR, r. č. VVS/1-900/9032290
SK97 0900 0000 0051 0953 0972

(ďalej v texte ako „Nájomca“)
(Prenajímateľ a Nájomca v texte spoločne uvádzaní aj ako „zmluvné strany“).

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.04.2021 Nájomnú zmluvu č. 46/2021, predmetom ktorej bol nájom
pozemkov, ktoré má mestská časť Bratislava – Nové Mesto vo vlastníctve alebo zverené do správy
Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy: parc. č. 11518/1, parc. č. 12456, parc. č. 18170/2,
parc. č. 7244/1 , parc. č. 15123/9, parc. č. 5930/1, parc. č. 5930/1, parc. č. 12706 za účelom umiestnenia
kontajnerov o výmere 1,44 m2 určených na bezodplatný zber použitých textílií, oblečenia a obuvi.

Čl. I.
Predmet dodatku
Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku z dôvodu zmeny v osobe štatutárneho orgánu a
úprave umiestnenia kontajnerov nasledovne:

a) Označenie zmluvnej strany v osobe zastupujúcej nájomcu sa mení nasledovne: ,,Matúš
Kotuľák, predseda o. z. ‘‘
b) Čl. 1 bod 1.1. písm. b) sa vypúšťa
c) Čl. 1 bod 1.2 sa dopĺňa a znie nasledovne : ,,pozemok registra ,,C‘‘ KN parc. č. 11462/10
o výmere 2111 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, evidovaný na LV č. 2182‘‘
d) Čl. 1 bod 1 sa dopĺňa o bod 1.5 nasledovne: ,,Prenajímateľ je vlastníkom pozemku registra ,,C‘‘
KN parc. č. 12204/3 o výmere 2709 m2, ostatná plocha , k. ú. Nové Mesto, evidovaný na LV č.
3749‘‘
e) Čl. 1 bod 2.22 sa mení a dopĺňa: ,,na parc. č. 11462/10 – 1 kontajner na Kominárskej ulici‘‘
f) Čl. 1 sa dopĺňa o bod 2.10 a znie nasledovne: ,,na parc. č. 12204/3- 1 kontajner na Riazanskej
ulici‘‘
g) Čl. V. bod 1 sa mení a znie nasledovne: ,,Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že ročná úhrada
nájomného bude predstavovať čiastku vo výške 45 EUR/m2 /rok, t.j. za jeden kontajner vo výške
64,80 EUR/rok (slovom: šesťdesiatštyri eur a osemdesiat centov). Nájomné za 11 kontajnerov
bude spolu vo výške 712,80 EUR/rok (slovom: sedemstodvanásť eur a dvanásť centov)‘‘
h) Čl. V. bod 3 sa dopĺňa a znie nasledovne: ,,Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť
navýšené nájomné o 64,80 EUR do 20 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku.‘‘

Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Ďalšie ustanovenia zmluvy zostávajú neznemené a v platnosti v celom rozsahu.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po podpise zmluvnými stranami
Prenajímateľ obdrží 4 rovnopisy a Nájomca 1 rovnopis.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po podpise zmluvnými stranami
Prenajímateľ obdrží 4 rovnopisy a Nájomca 1 rovnopis.

V Bratislave dňa: 16.06.2022

V Bratislave dňa: 20.06.2022

Prenajímateľ:

Nájomca:

__________________________
Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
v. r.

____________________________
Matúš Kotuľák
predseda o. z.
v. r.

