
Dodatok č. 3 
k nájomnej zmluve č. 29-1998 

 
uzatvorenej v zmysle § 663 a ďalších ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 

stranami: 
 
1. Mestská časť Bratislava-Petržalka, 
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka 
Zastúpená: Vladimírom Bajanom, starostom 
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s., pobočka Bratislava 
Číslo účtu: IBAN SK 41 5600 0000 0018 0059 9001 
IČO: 603 201 
DIČ: 2020936643 
 
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
a 
 
2. Roman Šulák 
sídlo: Tupolevova 14, 851 01 Bratislava 
IČO: 11669080 
DIČ: 1025304555 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  SK75 0900 0000 0081 3524 1019 
 
Eva Šuláková 
Sídlo: Tupolevova 14, 851 01 Bratislava  
IČO: 32182031 
DIČ: 1025525204 
 
(ďalej len „nájomcovia“) 
 
za týchto podmienok: 
 
Tento dodatok č. 3 je vypracovaný na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka č. 307 zo dňa 25. 04. 2017, ktorým sa s platnosťou od jeho 
podpísania mení znenie Článku III. nasledovne: 

 
Článok III. 
Doba nájmu 

 
1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu uvedený v článku I. na dobu do 30.07.2018 
v zmysle uznesenia č. 307 Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa 25.04.2017. 

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 29-1998 zo dňa 15.06.1998 a jej dodatkov zostávajú 
nezmenené v platnosti a zmluvné strany sa ich zaväzujú v plnom rozsahu dodržiavať. 
 
Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy č. 29-1998 zo dňa 15.06.1998 a jej 
dodatkov. 



Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia podľa ust.§ 47a ods.1 zák. č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením §5a zák.č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších 
predpisov. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu dodatku č. 3 v plnom rozsahu a na znak 
súhlasu tento dodatok potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri 
vyhotovenia dostane prenajímateľ a dve nájomca. 
 

Bratislava 15.5.2017                Bratislava 15.5.2017 
 
 
 
Prenajímateľ:        Nájomcovia: 
 
 
 
 
 
 
................................................     ................................................ 

Vladimír Bajan                  Roman Šulák 
          starosta            nájomca 

 

          ................................................
         Eva Šuláková  
                   nájomca 
 

 


