
Dodatok č.1 
                               k zmluve č. 08-75-2016 zo dňa 20.10.2016 
 
o nájme pozemku uzatvorenej  v zmysle §663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka medzi  zmluvnými stranami: 
 
 

1. Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
zastúpená Vladimírom Bajanom, starostom    
bankové spojenie: Prima  banka Slovensko,a.s. 
číslo  účtu : 1800599001/5600 
IBAN:SK41  5600 0000 0018 0059 9001 
IČO: 603 201 
DIČ: 2020936643 
 
ďalej len „  prenajímateľ “ 
 
a 

2. Juraj Kunák, s.r.o. 

Gen. M. R. Štefánika 45 
060 01 Kežmarok 
Spoločnosť zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro., 
vložka číslo 29871/P. 
bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 4022912279/7500 
IBAN: SK 27 7500 0000 0040 2291 2279 
IČO: 47542047 
DIĆ: SK 2023987504 
 
ďalej len „ nájomca“ 
 
 

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k zmluve č. 08-75-2016 o nájme pozemku zo dňa 
20.10.2016. Dodatkom  č. 1 sa mení znenie Článku  I. – Predmet nájmu   nájomnej zmluvy 
o nájme pozemku  sa mení  nasledovne: 

 
Článok I. 

Predmet nájmu 
 

Predmetom   nájmu  sú  časti  pozemkov  registra „C“KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2, 23, 
92/1, 218/2, 521/1, 646, 958, 1406/3, 1598, 2311, 2542, 2810/2, 3365/4, 3386, 3813/1, 
4423/14, 4633 o celkovej výmere 40,92 m2, druh pozemku – ostatná plocha. Pozemky sú vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Zverené boli do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka  protokolom č. 5/92 zo dňa 7.1.1992 a protokolom č. 29/92 zo dňa 23.3.1992. 
 
Ostatné nezmenené články a odseky zmluvy č. 08-75-2016 o nájme pozemku  zo dňa 
20.10.2016 ostávajú v platnosti a zmluvné strany sa ich zaväzujú v plnom rozsahu dodržiavať.  
 
 



 
Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tohto Dodatku č.1 v celom rozsahu, 
neuzatvárajú  dodatok č. 1 v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená a na znak súhlasu tento dodatok č.1 potvrdzujú svojimi podpismi.  
 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa  ust. § 47a ods.1 zák.č.546/210 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. 
 
Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 08-75-2016 o nájme pozemku zo dňa 
20.10.2016, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri 
vyhotovenia  dostane  prenajímateľ a dve nájomca. 
 
 
 
Bratislava 
 
 
 
 
Prenajímateľ:                                                          Nájomca: 
 
 
 
 
Vladimír  Bajan                                                    Juraj  Kunák 
     starosta                                                                  konateľ  
     


