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Žiadosť.

Týmto Vás žíadam o odpustenie nájmu za bufet na Lackovej 1 , tým ze bufet
nebol v prevádzke ceíý rok .
Vopred Vám [)akujem

Vojtecl)Jakubek
',
?, -y4. ?" {

NÁJOMNA ZMLUVÁ č. 1360 24 60 09
o prenechaní pozemku i?ia dočasiié rižívaiiie v zrnysle § 663 a násl. Občianského zákom'iíka
I.

Zmluvné strany

Prenajíi'natel':

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nái'n. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

zashJipeiiá starostkori: Ing. Ivetou Hanulíkovou
bai'ilcové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600

VS :212233360

ICO: 603520

(d'alej len prenajíi'iíatel')

Nájomca:

Vojtech Jakubek
Bratislava

bankové spojenie : I
číslo účtri :
ICO : 37 412 388

(d'alej len i'iájomca)

II.

Predínet nájmu

1. Prenajímatel' - veciie a iniestne príslušný podl"a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákoiia SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadenf v

znení neskorších zn'iien a doplnkov ako aj Štatútu hl. mesta SR Bratislavy má vo svojej
správe nehnutel'nost' - pozeinok parcelu čís. 2060/3 - zastavaná plocha o celkovej výmere
2462 m2 k.ú. Bratislava - Karlova Ves, zapfsanťi v katastri nehnutel'ností na evidenčnom
liste čís. 718, zverenú mestskej časti Karlova Ves Hl. mestom SR Bratislava protokolom
čís. Ol/91 z 1l.07.1991.

2. Predmetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do odplatného dočasného užívania
pozemok - čast' parcely čís. 2060/3 o výmere 28 m2 na Lackovej ul., tak ako je to
zakreslené na snímke z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy.
III.

Účel a spósob užívania
1. Prenajímatel' prenecliáva nájomcovi predinetiiý pozemok do dočasného odplatného
užívania na základe žiadosti predchádzajúceho nájomcu zo dňa 27.11.2009 anáslednej
kúpnej zmluvy na predajný stánok uzatvorenej medzi predchádzajúcim aterajším
iiájomcom dňa 27. 11.2009.
2. Nájomca preberá pozemok uvedený v čl.?J., ods.2 tejto zmluvy do nájmu za účelom
d'alšieho prevádzkovania predajného stái'iku POLYMO, ktorý bude využívat' na

l

podnikatel'skú činnost' - predaj rýchlelio občerstvenia, balených potravín, nealkoholických
rxápo5ov, cul<roviniek.

3. Oprávnenie k podnikatel'skej činnosti vydal príslušný Odbor živnostenského podnikania

Obvodného úradu v Bratislave, Staromestská č.6, pod 'č. OŽP - A/2006/34754 -4/CR? .
IV.

Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy

1. Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie: od 01.12.2009 do 31.12.2010.
2. Nájomný vzt'ah končí:

a) uplynutím doby, na ktorú sa doliodol
b) dohodou zmluvnýcli strán
c) zmenou majitel'a predajného stánku

d) 'výpoved'ou zo straiiy prenajíi'natel'a alebo nájomcu,
prenajímatel' rm5že vypovedat' nájomnú zmluvu z nasledovných d5vodov:

- ak nájomca užíva prei'iajatý pozemok spolu so stánkom iným sp6sobom, prípadne
na iný účel ako je uvedené v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy

- ak nájomca prenecl'iá pozemok spolri s predajným stánkom alebo jeho čast' do
užívania inej fyzickej alebo právnickej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajíi'natel'a

- ak nájomca neuhradil vstanovenej výške alehote predpfsané nájomné aje
v omeškaní o viac ako jeden mesiac

- ak d6jde z iných vážnycli dóvodov - verejný záujem ( ktorý deklamje mestská čast'
Karlova Ves) k zi'neiie využitia pozemku.

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynút' od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
po doručení písomnej výpovede.

3. Po uplynutí dohodmitej doby iiájimi samotiié užívanie nemá účinky predÍženia nájomného
vzt'ahu. Nájom možno-doliodori -zi'nlrivnýcli strán predÍžit' na d'alšie o-bdobie.
V,

Nájomné a sp8sob úhrady

1. Nájomné za dočasné užívai?iia pozei'nku rivedeného v Čl. II. ods.2 tejto zmluvy je určené
do-hodou zmluvných strán v sťilade s Uznesením Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava
- Karlova Ves č. 274/2008 zo dňa 4.11.2008 sro výške 43,15 EUR/m2/rok ( 1300,-

Sk/m2/rok ). Celkové nájomiié za dočasné užívanie prenajatého pozemku o výmere

28 m2 ročne predstavuje fiiiančiu:i čiastk?i 1208,26 EUR (36 400,- Sk ).

2. Ročné nájomné uvedené v bode l . tolito článku zmluvy v celkovej výške 1208,26 EUR
zaplatí nájomca na ťičet prenajímatel'a v štyroch splátkach vždy vopred, faktúrou, ktorú
obdrží od prenajímatel'a, vo výšl<e po 302,06 EUR a to k 15.1., k 15.4., k 15.7. a k 15.10.
príslušného kalendárneho roka. Nájomné za december 2009 vo výške 100,69 EUR
(3 033,- Sk ) uhradí nájomca pri podpise tejto zmluvy.

3. V prípade omeškania s plateiiím nájomiiélio podl'a Čl.V., bodu 2. tejto zmluvy sa nájomca
zavázuje zaplatit' ťirok z omeškaiiia podl'a platných právnych predpisov.

4. Prenajímatel' je oprávi'iený pozi'nenit' výšlai nájomného v súlade s vývojom trhových cien,
cenových predpisov iiáslediie vydaiiýcli, píaíp. uznesením miestneho zastupitel'stva. Na
takéto zvýšenie nájoi'nnélio sa nevyžaduje súhlas iiájoi'ncu.
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Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca preberá do iiájimi pozemok uvedený v Čl. II., ods.2 tejto zmluvy, pričom sa
zavázuje, že tento bude rižívat' výluči?ie na ťičel rivedený v Čl. III., ods.2 tejto zmluvy.
2. Nájomca nie je opráviiený preiiajatý pozemok s predajným stánkom dat' do podnájmu
tretej osobe bez predchádzajúcelio písomného súhlasu prenajímatel'a.
3. Zmenu majitel'a stánkri je p6vodný ii?iajitel' stánku (nájomca pozemku) povimný nahlásit'
prenajímatel'ovi písomiie bez zbytočiiélio odkladu.

4. Nájomca je povinný zabezpečit' udržiavanie okolia predmetu nájmu v čistote a poriadku

(VZN MČ KV č. 64/2001 z 24.04.2001). Je povinný zabezpečit' si osobitné zberné nádoby
na odpad, ktorý vzniká prevádzko?i predajiiého stánku. Odvoz odpadu je nájomca povin?ný
si objednat' u oprávnenej osoby na vlastné náklady a dohodnút' dostatočný interval
odvozu. Taktiež si zabezpečí na vlastné náklady, priamo s dodávatermi, dodávky elektriny,
vody a napojenie sa na kaiializáciu.
5. Nájomca je povinný zabezpečit' zásobovanie stánku tak, aby nebola rušená plynulost'
cestnej premávky a stáiiok prevádzkovat' tak, aby nebol obmedzovaný pohyb chodcov po
chodníku.

6. Po skončení nájoi'nnélio vzt'ahu je iiájomca povinný predmet nájmu uviest' do póvodného
stavu s prihliadmitím k obvyklérnu opotrebeiiiri. Odstránenie predajného stánku a úpravu
predmetu nájmu zabezpečí na vlastné iiáklady do 10 dní od skončenia nájmu. Ak ned«"jde
k dohode a ani k spliieniri povii'uiosti zo straiiy nájomcu, je prenajímatel' oprávnený uviest'
predmet nájmu do póvodnélio stavri na iiáklady a riziko nájomcu.

7. V prípade porušenia niektorej z povinností rivedených v čl. VI., bod l až 6 tejto zmluvy
móže byt' nájomcovi uložeiiá zmluvná pokrita vo výšlce 33,20 EUR ( 1000,- Sk ) za každé
pomŠenie.

8. Porušenie dohodmitých podmienok, naji'n.á rozpor s rirčeným účelom užívania a neplatenie
nájmu v stanovenoi'n teriníiie a výšlce oprávňrije prenajímatel'a vypovedat' zmluvu.
9. Prenajímater sa zavázrije, že nebude iiájoincu rušit', ani iným spósobom zasahovat' do jeho
užívacieho práva, pokial' bude predmet zmluvy užívat' v súlade s touto zmluvou a
platnými právnymi predpismi.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery iieupravené torito zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatnýcli právnych predpisov.

2. Zmeny tejto zmluvy je inožiio vykoiiat' iba iia základe vzájomnej dohody a to písomnou
formou - dodatkom podpísai'iýi'n obidvoina zmlrivnýini stranami.
3. Zmluva nadobúda platnost' a ťičinnost' dňoin 01.12.2009.

4. Zmluva je vyhotovená v piaticli roviiopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdíží prenajímatel' a
dva rovnopisy obdrží nájomca.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmlriva iiie je rizatvorená v tiesni, za nápadne jednostran?ne

nevýhodných podmieiiok a id?i zinhivi'iá vol'iiost' iiie je obmedzená.
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6. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane

osobných ťidajov sťililas iia spracovaiiie jeho osobných údajov ?ivedených v zmluve a v jej
dodatkoch pre účely uzatvorenia iiájomiiej zi'nlrivy, plnenie podmienok v nej dohodnutých
a archiváciu a to na dobu nevyhrmtrrú xia zabezpečenie daného účelu spracovania. Súhlasí
s tým, aby prenajímatel' spracované osobné údaje poskytol aj tretím osobám, ktoré poverí
plnením svojich povinností súvisiacich spredmetom nájmu, vrátane zastupovania
v súdnom ako aj mimo súdnom konaní.

Účastníci zmluvného vzt'ahu si zml?ivu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s dohodnutými podmiei'ilcami ju vlastiioručne podpísali.

V Bratislave, dňa : 30. 1l .2009

Prenajímatel':

Nájomca:
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Ing. Iveta Hanulíková

Vojtech Jakubpk

starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves

4

1

,7,)/LÍ.' l

'!í ?)v go ? í oí ia«'-

'Oiil-yíía
i .1 í-?a( yy

?ar [?a" ?'s ){ -'

DODATOK č. 1
k nájomnej zmluve č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30. 11.2009 o prenechanf pozemku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a násl. Občianského zákonníka
I.

Zmluvné strany

Prenajímatel':

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
VS : 212233360

číslo účtu: 1804143001/5600

IČO: 603520
(d'alej len prenajímatel')

Nájomca:

Vojtech Jakubek
Bratislava - Petržalka

, Bratislava
čfslo účtu :

IČO : 37 412 388
(d'alej len nájomca)

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa

30.1l.2009 o prenechaní pozemku-na dočasné užívanie - časti parc.č. 2060/3 o výmere 28 m2

v kat.úz. Bratislava - Karlova Ves na Lackovej ulici.

Čl. IV. Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
bod 1. sa mení takto :

od 01.01.20l1 do 31.12.2012.

1. Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie:

Dodatok č. 1 nadobúda platnost' dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
dňa 1.1.201l atvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa
30. 11.2009.

Dodatok č. l je vyhotovený vpiatich rovnopisoch zktorých tri rovnopisy obdrží
prenajímater a dva rovnopisy obdrží nájomca.
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.ll.2009 zostávajú
nezmenené.

1

Dodatok č. l bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkarni podpísaný.

V Bratislave, dňa : ,2 4 . 44 - 2 0 4 0
Nájomca:

Prenajímatel':

%.

. lj':?:?.l'.'?: {)'<0;í,S
Vojtech Jaku%ek
starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves
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DODATOK č. 2
k nájomnej zmluve č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.11 .2009 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a násl. Občianského zákonníka
I.

Zmluvné strany
Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves

Prenaj ímatel' :

Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600

VS :212233360

IČO: 603520
(d'alej len prenajímatel')
j
Vojtech Jakubek
l

Nájomca:

. Bratislava -

bankové spojenie :
číslo účtu : o

IČO : 37 412 388
(d'alej len nájomca)

Nájomná zmluva č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.ll.2009 o prenechaní pozemku na dočasné
uzivame po pre a3nym stankom, čast parc.c. 2060 3 - zastavana p ocha o vymere 28 m ,
kat.úz. Bratislava - Karlova Ves, nachádzajúci na Lackovej ulici v Bratislave sa rnení
nasledoyne :

Čl. IV. Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
bod 1. sa mení takto :

1. Nájomnázrnluvasapredlžujenaobdobie: od Ol.01.20l3 do 31.l2.2015.

Čl. V. Nájomné a spósob úhrady
bod l., 2. a 4. sa mení takto :

1. Nájomné za dočasné užívanie pozemku uvedeného v čl. II. bode 2. nájomnej zmluvy je
určené Všeobecne závázným nariadením Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.
I/20 I1 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov vo výške :

- 51,35 EUR/m2/rok za pozemok pod predajným stánkom, čast' parc.č. 2060/3 o výmere
28 m2, čo predstavuje za celkovú prejatú výmeru sumu vo výške 1437,80 EURí/rok.
2. Ročné nájomné v celkovej výške 1437,80 EUR zaplatí nájomca na účet prenajímatera
v štyroch splátkach, vždy vopred, na faktúm, ktorú obdrží od prenajímatel'a, vo výške po
359,45EUR a to k 15.1., k 15.4., k 15.7. a k 15.10. príslušného kalendárneho roka.
4. Prenajímatel' je oprávnený pozmenit' výšku nájomného podl'a cenových predpisov
vydaných po podpise tejto zmluvy, vrátane úpravy VZN, ako aj koeficientu inflácie
l

zverejneného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. Na takúto zmenu nie je
potrebný súhlas nájomcu.

Dodatok č. 2 nadobúda platnost' dňom podpfsania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Dodatok č. 2 je vyhotovený vpiatich rovnopisoch zktorých štyri rovnopisy obdrží
prenajímatel' a jeden rovnopis obdrží nájomca.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.11.2009 zostávajú
nezmenené.

Dodatok č. 2 bol účastníkrni zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkami podpísaný.

V Bratislave, dňa :

16 0KT, 2012

Prenajímatel':

Nájomca:

,-j
Ing. Iveta Hanulíková

Voitech Jakubek

starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves
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DODATOK č. 3
k nájomnej zmluve č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30. 11 .2009 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie v zmysle F3 663 a násl. Občianského zákonníka
I.

Zmluvné strany

Prenaj ímatel' :

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600

VS :212233360

IČO: 603520
(d'alej len prenajfmatel')

Nájomca:

Vojtech Jakubek
- 3ratislava - Petržalka

bankové spoienie :

#

,0 I

číslo účtu :
ICO : 37 412 388

(d'alej len nájomca)

Nájomná zmluva č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.11.2009 o prenechaní pozemku na dočasné

užívanie pod predajným stánkom, čast' parc.č. 2060/3 - zastavaná plocha o výmere 28 m2 ,
kat.úz. Bratislava - Karlova Ves, nachádzajúci na Lackovej ulici vBratislave sa mení
nasledovne :

Čl. V. Nájomné a spósob úhrady
bod 2. sa meni takto :

2. Ročné nájomíné v celkovej výške 1437,80 EUR zaplatí nájomca s účinnost'ou od l .4.2013
na účet prenajímatera uvedeného vzáhlaví tohto dodatku vpravidelných mesačných
splátkach vo výške po 119,82 EUR, vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho roka.
Dodatok č. 3 nadobúda platnost' dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Dodatok č. 3 je vyhotovený vpiatich rovnopisoch zktorých štyri rovnopisy obdrží
prenajímatel' a jeden rovnopis obdrží nájomca.

Ostatné ustapovenia nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.11.2009 zostávajú
nezmenené.

l

Dodatok č. 3 bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkami podpísaný.

V Bratislave, dňa :

2 7 MAR, 2013

Prenajímatel':

Nájomca:

it,??)
Ing. Iveta Hanulíková

Vo,itech Jakuj»,ek
'l-

starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves
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DODATOK č. 4
k nájomnej zmluve č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30. 11.2009 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a násl. Občianského zákom'iíka
I.

Zmluvné strany

Prenaj ímatel' :

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600

VS :212233360

IČO: 603520
(d'alej len prenajímatel')

Nájomca:

Vojtech Jakubek
Bratislava - Petržalka

bankové spojenie :
číslo účtu : -'

íČo : 37 412 388
(d'alej len nájomca)

Nájomná zmluva č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.l1.2009 o prenechaní pozemku na dočasné

užívanie pod predajným stánkom, casť parc.č. 2Q60/3 - zastavaná plocha o výmere 28 m2 ,
kat.úz. Bratislava - Karlova Ves, nachádzajúci na Lackovej ulici vBratislave sa mení

a dopÍňa nasledovne nasledovne :
Čl. V. Nájomné a spósob úhrady
bod 2. sa mení a dopÍňa takto :
2. Z rozhodnutia miestneho úradu Karlova Ves, z dóvodov šetrenia finančných nákladov
dochádza k zmene forrny platenia nájomného.
Z tohto d8vodu ročné nájomné v celkovej výške l 437,80 EUR nájomca uhradí na účet
prenajímatel'a ( nie viac na základe faktúry ), ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy
s uvedením variabilného symbolu ( VS ), ktorý je taktiež uvedený v záhlaví zmluvy, pri
č. účet prenajímatera.
Nájomca uhradí ročné nájomné v pravidelných mesačných splátkach vo výške po 119,82
EUR, vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca (priamo na účet
prenajímatel5a, nie viac na základe faktúry ).
Dodatok č. 4 nadobúda platnost' dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účim'iost'
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zrnluvy.
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Dodatok č. 4 je vyhotovený všiestich rovnopisoch zktorých štyri rovnop'sy obdrží

prenajímatel' a dva rovnopisy obdrží nájomca.

Ostatné ristanovenia nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30. 11.2009 a jej dodatky č. 1 .

- 3. zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 4 bol účastní?=cmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými

podmienkami podpísaný.
V Bratislave, dňa :

19 FE!3. 20'l5

PrenajímateP:

Nájomca: .

Vojtech Jakubek

starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves
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DODATOK č. 5
k nájomnej zmluve č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30. 11.2009 o prenechaní pozemku na dočasiié
užívanie v zmysle § 663 a násl. Občianského zákonníka
7

I.

Zmluvné strany

Prenaj ímater :

Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves

Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600

VS : 33360

IČO: 603520
(d'alej len prenajímater)

Nájomca:

Vojtech Jakubek
Bratislava - Petržalka

bankové spoienie :
číslo účtu :

IČO : 37 412 388
(d'alej len nájomca)

Nájomná zmluva č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.l1.2009 o prenechaní pozemku na dočasné

užívanie pod predajným stánkom, čast' parc.č. 2060/3 - zastavaná plocha o výmere 28 m2,
kat. úz. Bratislava - Karlova Ves, nachádzajúci na Lackovej ulici v Bratislave sa mení

a dopÍňa nasledovne :
Čl. IV, Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy

bod 1. a 2., písm.-d ) sa mení a dopíňa takto 'Í

1. Nájomnázmluvasapredlžujenaobdobieodl.1.20l6 do 31.12.2018.
2., písm. d ) : - v prípade zmeny vlastníctva k prenajatému pozernku z d6vodu priznania
vlastníctva oprávnenej osobe v rámci reštitučného konania alebo v dósledku výsledku konaní
vyvolaných prfslušnými správnymi orgánrni.
Dodatok č. 5 nadobúda platnost' dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Dodatok č. 5 je vyhotovený všiestich rovnopisoch zktorých štyri rovnopisy obdrží
preriajímater a dva rovnopisy obdrží nájomca.
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 136 0 24 60 09 zo dňa 30.l1.2009 ajej dodatky
č. 1. - 4. zostávajú nezmenené.

l

Dodatok č. 5 bol účastníl=,mi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkami podpísaný.

V Bratislave, dňa :

2 2 DEC. 2U15
! 8 JMI. 20!6

Prenajímatel':

Nájomca:

Dana Čahojo'vá

Vojtech Jakubek

starostka Mestskej časti
Bratislava -Karlova Ves
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