
Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme pozemku č.79912017

uzatvorený v zmysle $ 663 a nasl. zákona č. 40l|964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskoľších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

I

ev. č.: 21012021

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnaľY

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám' Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastiryený; Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 185

DIČ: 2O2|O24O49

(d'alej len,, Prenaj ímateľ" )

Nájomca: BRM 78 DEVELOPMENT' s.ľ.o.
zapisaĺý v oRSR okľesného súdu Bratislava I, Oddiel: Sľo,

v|ožkačíslo: l35903/8
Sídlo: Gorkeho 3, 81l 01 Bľatislava _ mestská časť Staré Mesto
IČo: 50 160 800
Zastipený: Branislav Bokoľa, konateľ spoločnosti
(ďalej len,,Nájomca")
(Prenajímateľ a Nájomca v ďaĺšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Zm|uvné strany uzatvoľili dňa 13.10.2017 Zmluvu o nájme pozemku č.799/2017 (d'alej

aj ako ,,Zmluva") na dobu neurčitú, pľedmetom ktoľej je nájom nehnuteľností _

pozemkov vo qýlučnom vlastníctve Pľenajímatel'a vedených katastrálnym odboľom

okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. l:
- parcela ľegistľa CKN číslo 3O8Ol322,zastavanéplochy a nádvoria o ýmeľe 9I m2,

- paľcela ľegistra CKN číslo 3O8O/323, zastavané plochy a nádvoria o výmeľe !95 m2,

- paľcela ľegistľa CKN číslo 3O8Ol324, zastavanéplochy a nádvoľia o ýmere 188 m2,

- parcela ľegistra CKN číslo 3O8Ol325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2l0 m2,

- paľcela ľegistľa CKN číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmeľe l043 m2.

Pľenajímateľ listom č. 212ĺ912018/oSMaZMl907 zo dŤ:.a 05.12.2018, ktoý Nájomca
prevzal dňa I3.l2.20I8 v súlade s ust. čl. V. ods. 5 Zmluvy jednostľanne zqýšil
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nájomné z1657,57 EUR na 6747,07 EUR súčinnost'ou od l'l.201.9 zdôvodu zmeny
Zásadhospodárenia s majetkom mesta Šal'a.

Uznesením čislo ll2021 _ Xu. z l. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
25.03.202l bol schválený nájom časti nehnutel'nosti _ pozemku paľcely registra CKN
číslo 3080/324, zastavané plochy anádvoľia ovýmere 24 m2 vprospech spoločnosti
GTIS charging SK s.r.o., so sídlom: Legionáľska 670158, 9Il 0l Trenčín, IČo:
45425183, za účelom pnpravy, realizácie auŽivania stavby elektrických nabíjacích
staníc, s čím Nájomca výslovne súhlasí.

Z dôvodu vyňatia časti nehnuteľnosti podľa čl. II. ods. 2 tohto Dodatku sa zmluvné
strany výslovne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako

,,Dodatok").

čl. III.
PREDMET DODATKU

V čl. ilI. ,,PREDMEľ a učľl NÁJMU" Zm|uvy sa ruší znenie odseku 7 anahrádza
sa nasledovným znením:

,,Prenajímatel' prenajíma Nájomcovi a Nájomca pľeberá do nájmu nehnuteľnosti -
pozemky vedené katastrálnym odborom okľesného úradu Šaľa pre obec a katastrálne

územie Šaľa na LV č. 1:

- parcela registra CKN číslo 3O8Ol322, zastavané plochy a nádvoria o výmere 91' m2,

- paľcela registra CKN číslo 3080/323,zastavané plochy a nádvoria o ýmere 195 m2,

- časť parcely registra CKN číslo 3080/324' zastavané plochy a nádvoria o ýmere
164 m2,

- paľcela ľegistra CKN číslo 30801325, zastavane plochy a nádvoria o qýmere 2l0 m2,

- parcela registra CKN číslo 3080/13, zastavanéplochy a nádvoria o ýmere lO43 m2,

(ďalej len ,'Pľedmet nájmu") za účelom ich uŽívania ako spevnených plôch a zelene pri
obchodnom centre na ulici Fľ. Kľáľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Hranice a priestorové umiestnenie Predmetu nájmu je znázomené v Prílohe č. 1 k tejto

Zmluve."

V čl. IV. ,,DOBA NÁJMU" Zmluvy sa ruší slovné spojenie ,,(príloha č. 1 _ snímka
zkatastrálnej mapy)".

V čl. V. ,,CENA NÁJMU" Zm|uvy sa ruší znenie odseku 7 ana\tádza sa nasledovným
znením:

,,Cena nájmu je stanovená v súlade s ustanoveniami písm. a) a písm. b) Prílohy č. 1
Zásad hospodáľenia s majetkom mesta Šaľa v celkovej rnýške 6643,51 EUR/ľok
(slovom: šest'tisícšesťstoštyľidsaťtri euľ a pät'desiatjeden centov), ktorá je tvoľená
nasledovne:

- 892 m2 v cenovom pásme 4,315 EUfum2/rok 3848,98 EUR/rok
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- 528 m2 v cenovom pásme 3,983 EUR/m2lrok ........
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1043 m2 ako zeleň v cene 0,6ó3 EuR/m2lrok 691,51 EUR/rok."

4 V čl' V. ,,CENA NÁJMU" Zmluvy sa ruší znenie odseku 2 anahrádza sa nasledovným
znenim:

,,Nájomné za rok 2021 zaplati Nájomca pľevodným príkazom prostredníctvom
peňaŽného ústavu na účet Prenajímateľa uvedený v čl. I. tejto Zm|uvy s použitím
variabilného symbolu 212 002, v celkovej sume 6678,03 EUR (slovom:

šesťtisícšesťstosedemdesiatosem eur atri centy) do 30.06.2021. Výška nájomného za
rok202| je vypočítaná nasledovne:
- od 0l .01 .202l do 30.04.202 l v cene 67 47 ,0] EUfuľok, t j. 2249,02 EUR,
- od 0I.05.202l do3l.12.202l v cene 6643,5| EUR"/ľok, t.j.4429,0| EUR,
spolu 6678,03 EUR./rok."

V čl. V. ,,CENA NÁJMU" Zmluvy sa ruší znenie odseku 3 analtádza sa nasledovným
znenim:

,,Nájomné Nájomca každoľočne počnúc ľokom 2022 zaplatí pľevodným príkazom
pľostľedníctvom peňažného ústavu na účet Pľenajímateľa uvedený v čl. I. tejto Zmluvy
s použitím vaľiabilného symbolu 2l2 002, v celkovej sume 6643'51 EUR/ľok
(slovom: šesťtisícšesťstoštyridsaťtri eur a päťdesiatjeden centov) vždy do 30.06.
pľíslušného roka."

Ruší sa Príloha č. l Zm|uvy - snímka z katastrálnej mapy anahrádza sa novou Prílohou
č. 1 Zmluvy _ popis pľedmetu nájmu.

čl. ľ.
zÁvanrčľÉ usľĺNovENIA

Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu opľávnenými zástupcami

obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ust. $ 47a ods. 2 občianskeho
zákowika dohodli, Že tento Dodatok nadobudne účinnosť dňa 01 .05.202I po jeho

zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením
celého znenia Dodatku. Povinnost' tento Dodatok zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a

zákona č. 2||12000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené

v celom ľozsahu v platnosti a účinnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako aj Zm|uvy je Príloha č. 1 _ popis predmetu

nájmu.
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5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch povahy originálu, z ktoých jedno

(1) vyhotovenie prevezme Nájomca a dve (2) vyhotovenia Pľenajímateľ po jeho podpise

oboma zmluvnými stranami.

6. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne pľečítali, jeho

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle

vyjadľené písomne v tomto Dodatku sú dostatočne jasné, určité a
zronlmiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak

súhlasu ho podpísali.

V Bľatislave, 2021 V Šali, . lq.r. 2021

Za Nájomcu. Za Prenajímateľa:

Bokoľa Jozef
spoločnosti

BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o.

n

I

i .!

l 'ĺ-''' 'l

til /,J
*

.k*

i:'í

,-, r' ilĺ i1

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č.79912017 414


