Dodatok č. 2
k Zmluve o nájme pozemku č.79912017
uzatvorený v zmysle $ 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník")
ev. č.: 5|8l202l

čl. I.

ZMLUVNE STRANY
1

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo:
Nám. Sv. Tľojice 7, g27 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický, primátoľmesta
Bankove

spojenie:

IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

GIBASKBX
00 306 185
2O2IO24O49

(ďalej len,, Pľenajímate ľ " )
2.

Nájomca:
Sídlo:
tČo:
Zasttryený:

BRM 78 DEVELOPMENT' s.ľ.o.

zapisaný v oRSR okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo:135903/8
Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časťStaľéMesto
50 160 800
Branislav Bokora, konateľ spoločnosti

(ďalej ĺen ,,Nájomca")
(Prenajímateľ a Nájomca v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. II.

UVODNE USTANOVENIA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2017 Zmluvu o nájme pozemku č,. 79912017
vznenijej Dodatku č. I zo dŕra21.4.202I (ďalej aj ako ,,Zm|uva") na dobu neurčitu,
pľedmetom ktorej je nájom nehnuteľností _ pozemkov vo výlučnom vlastníctve
Pľenajímateľavedených katastľálnym odborom okľesného úradu Šaľapre obec
územie Šaľana LV č. 1:
paľcela registra CKN číslo3O8Ol322, zastavanéplochy a nádvoria o qimere 9I m2,
parcela ľegistra CKN číslo30801323, zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 195 m2,
časťpaľcely ľegistľa CKN číslo3080/324, zastavané plochy a nádvoľia o výmeľe
164m2,
parcela registra CKN číslo30801325,zastavané plochy a nádvoria o qimere 2lO m2,
parcela registra CKN číslo30801326, zastavané plochy a nádvoria o v1ýmere 760 m2,
paľcela registľa CKN číslo3080/13, zastavané plochy a nádvoľia o výmeľe lO43 m2.

a katastrálne

-
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2.

J

Uznesením č. 3l2O2| _ IX' z3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šalizo dňa
24.06.202l prišlo k zmene Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa,na
základe ktorej sa ustanowje minimálna cena nájmu pozemkov vo vlastníctve
Prenajímateľa. V súlade s ust. čl. V. ods. 5 Zm|wy oznámĹl Prenajímatel' jednostranné
zvýšenie ceny nájmu písomne listom č.30957l2021/oSMaZMl259 zo dŕra 13.07.202l.
Z dôvodu, Že Dodatok č. 1 k Zmltĺve zo dňa2|.04.202I obsahoval chybu v písanía pre
vylúčenieakýchkol'vek právnych pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli na
uzatvoreni tohto Dodatku č. 2kZmluve (ďalej len,,Dodatok").
čl. ilI.

PREDMET DODATKU
1

V čl. ilI. ,,PREDMEľ a Účnr, NÁJMU" Zmluvy

sa rušíznenie odseku

I

anaIvádza

sa nasledovn1im znením:

+/

,,Pľenajímateľpľenajíma Nájomcovi a Nájomca preberá do nájmu nehnuteľnosti pozemky vedené katastrálnym odborom okresného úľaduŠaľapre obec a katastľálne
tlzemie Šaľana LV č. 1:
- paľcela registra CKN číslo3O8O/322, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9l m2,
- paľcela registľa CKN číslo3O8Ol323, zastavanéplochy a nádvoria o výmeľe l95 m2,
- časťpaľcely ľegistra CKN číslo3080/324, zastavané plochy a nádvoria o'v_'-imere

-

164 m2,

parcela registľa CKN číslo3O8Ol325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2lO m2,
paľcela registra CKN číslo30801326, zastavané plochy a nádvoria o výmere 760 m2
parcela registra CKN číslo3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1'043 m2,
(ďalej len ,,Predmet nájmu") za účelomich uŽívania ako spevnených plôch a zelene pri

obchodnom centre na ulici Fr. Kĺáľaza podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Hranice a priestorové umiestnenie Pľedmetu nájmu je znázomené v Prílohe č. 1 k tejto
Zmluve."

*
2.

V čl. V. ,,CENA NAJMU" Zm|uvy

sa rušíznenie odseku

l

anahrádza sa nasledovným

znením:

,,S účinnosťouod 0l.0l.2022 je cena nájmu stanovená v súlade s ustanoveniami písm.
a) a písm. b) Prílohy č. I Zásad hospodáľenia s majetkom mesta Šaľav celkovej výške

8 07lr99 EUR/ľok (slovom: osemtisícsedemdesiatjeden euľ devät'desiatdevät'
centov), ktorá je tvorená nasledovne:
3848,98 EUR/rok
- 892 m2 v cenovom pásme 4;I5 EUR/m2lrok
2103,02 EUR/ľok
- 528 m2 v cenovom pásme 3,983 EUR/m2lrok
- 255 m2v cenovom pásme 2,157 EUR/m2lrok............... 550,29 EUR/rok
.....l569,70 EUR/ľok"
- 788 m2 v cenovom pásme I,992Burlmz/rok
a

J

V čl. V. ,,CENA NÁJMU" Zmluvy

sa rušíznenie odseku

2 anahrádza

sa nasledovným

znením:

,'Nájomné Nájomca kaŽdoročne počnúcľokom 2022 zaplati prevodným príkazom
Dodatok

č.2k Zmluve

o nájme pozemku č' 79912017

2/3

prostredníctvom peňaŽného ústavu na účetPrenajímatel'a uvedený v čl. I. tejto Zm|uvy
s použitímvaľiabilnéhosymbolu 212 002, v celkovej sulne 807l,99 EUR/ľok
(slovom: osemtisícsedemdesiatjeden euľ devät'desiatdevät' centov) vŽdy do 30.06.

pľíslušnéhoľoka."
4

V čl' V. ,,CENA NÁJMU" Zmlwy sa ruŠíznenie odseku č. 3. Pôvodné odseky č. 4,
na odseky č.3,4, 5.
6 sa pľečíslujú

5,

čl. Iv.

zÁvľnnČNnUSTANovENIA
I

Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu opľávnenými zástupcami

obidvoch zmluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na
webovom sídle Pľenajímateľa.Zmluvne strany súhlasia so zverejnením celého znenia
Dodatku. Povinnost' tento Dodatok zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č'
2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinfoľmáciám aoZmene adoplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

2

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťouZm|uvy

3

ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávaju nezmenené
v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.

4.

Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch povahy originálu, z ktoých jedno
(1) vyhotovenie prevezme Nájomca a dve (2) vyhotovenia Prenajímatel'po jeho podpise
oboma zmluvnými stranami.

5

s

Zmluvne strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali,jeho
obsahu a právnym účinkomz neho vyplyvajúcich porozumeli, ich prejavy vôle

vyjadrené písomne v tomto Dodatku sú dostatočne jasné, určitéa
zrozumite|'né, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak
súhlasu ho podpísali.

V Bľatislave,

2p.3

2021

Za Náiomcu

V Šali

i/a

...2021

Za Prenajímatel'a

Gorkého 3

BRAnSUVA 81101
Staré Mesto

Ičo: soĺoosoo
nlč: z120199213

rl

LBľ{niÚlav Bokoľa
konatel' spoločnosti

p

Jozef Belický
Š
ľ

BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o.
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