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Vaše číslo Vybavuje / lima
3aranovičová M./Bc.
02/ 654 12 990, info@aquasymbioza.sk

Bratislava

13.8.20l8

Vec : PredÍženie ná3omne3 zmluvy.

Na základe končiacej sa Zmhivy o n4jme nebytových priestorov č. 09403340/93 zo
dňa 1l. 1l. 1993 Vám zasielame žiadost' o predížeiiie tejto NZ. NZ platí do 31 . 12.2018.

, O využívanie nebytových priestorov na Lackovej ulici č.4 v Bratislave máme záujem
i nad'alej. Výmera je spolu 80,30 m2. Jedná sa o priestory skladovacie (28,50 m2 )
a prevádzkové priestory (51 ,80 m2 ). Prosíme, aby sa pri schval'ovacom procese ( výška
xi4jnm ) prihliadalo na skutočiiost: že sa jedná o suterénne priestory pod objektom MC Klbko.
l-ieto priestory boli v mimilosti zavezené zeminou, boli teda plne nefunkčné.
Až po kompletnej rekonštrukcii (stavebné úpravy, podlahy, inštalácie elektriky, vody, plynu)
spojenej s kolaudáciou sa tieto priestory aid'aka nemalej investícii z našej strany podarilo
skultúrnit'. Naša akvaristická predajňa, sa stala objektom záuimu základných a materských
škól v blízkom okolí. I vd'aka xiám sa vytvára u detí kladný vzt'ah k prírode.
Naše záviky, ktoré nái'n vyplývajú z n4jonmých zmlúv voči prenájímaterovi sa snažíme mat"
vyrovnané v riadnom termíne.

Snád' všetky tieto uvedené skutočnosti stoja za povšimnutie pri navrhovaní nových
nájomných podmienok ( doba prenájmu a tiež výška nájmu ).

Za porozun'ienie vopred d'akujeme.

S úctou E.T,B,
r:va Baranovičová" :2 :)o: '3s2k 1'!'i r,:or« c8'-4-íThiTOA6.- t/haa JR-?!':?--a ou, nol 06 BRATISLAVA,í32!555zl€. . ?.lč2 QKIOX)1989g3- - .-s.-.úxutel'd8»'
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nájimná zmluva - pozemok - žiadosť o predÍženie nájmu

[Eva B araiiovičov á - E. T. B. , Donská60, 841 06B RAT IS L AV A

MÓ íVíČ Bratislava - Karlova Ves
Nám.sv. Františka 8
842 62 BRATISLAVA

Vaše číslo Vybavuje / lii»ka
Baranovičová M./Bc.

(j2/ 654 12 990, info@aqúasymbioza.sk

Bratislava

6.8.20] 8

Vec : Predíženie nájonmej zmluvy.

Na základe Vašej výzvy a koričiacej sa Nájomnej zmluvy č. 089 0 24 60 0l zo dňa
31 . 12.2001 o prenechaní pozemku iia dočasné užívaiiie pod zimnú záhradu, Vám zasielame
iiašu žiadost' o predíženie uvedenej NZ. Jedná sa o výmeru 65m2 na časti par.č. 2071,
k.ú. Bratislava - Karlova Ves - Lackova ulica. NZ končí 31. 12.2018.

l tíad'alej i'náme záujem využívat' pozemok, prelože je na ňom konštrukcia, povučšiiie
zo skla, ktorá vytvára " vstupiiú bránu " do akvaristickej preclaji'ie ( Zmluva o n4jme
iiebytovýcl'i priestorov č. 09403340/93 zo dňa Il. 11.1993 ).

Naše závázky, ktoré nám vyplývajú z nájomnýcl'i zmlúv voči prenajímaterovi sa
snažíme mat' vyrovnané v riadnom termíne.

Myslíme si, že tieto skutočnosti stoja za povšimíutie pri navrhovaní nových
ii4jomných podmienok ( doba prenájmu a tiež výška nájmu ).

Za kladné vybavenie vopred d'akujen'ie.

S úcto?i
E.T.B.

Eva Baranovíčová
.Donská 6C). 841 Q6 BRATISLAVAIčO:32'l5!)646 oíčls+<ioiemisgg:.
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DODATOK č.l
K nájomnei zmluve na nebytové priestory č.09403340/93 zo dňa ll.ll.l993.

Zmlumé strm'iy:

Prenajímatel': Mestská čast' Karlova Ves
Karloveská č.2, 842 62 Bratislava
Zastúpená starostom : Ing. Bystriťom Hollým
Bankové spojenie: Prvá komunálna banka

Pobočka Bratislava
Číslo účtu: 1804143001/5600
IČO :603520

Nájomca: E. T. B.
Eva Baranovičová
Donská č.60
841 06 Bratislava 4
Bankové spojenie : IRB
Č. účtu: 363426/5200
íčo : 32155646

Zmlnvné strany sa dohodli na týchto zmenách k zmluve o nájme nebytových priestorov
č.09403340/93 zo dňa 1l.ll.l993 :

I.

Predmet a účel nájmu

Text bodu 1. sa zo zmluvy vypúšt'a a r?ádza sa nasledovným textom :
1. Prenajímater prenecMva nájomcovi do užívania nebytové priestory v objekte bývalýchobjekte

2)m.Zdetských jaslí na Lackovej ul.č,.4 v Bratislave o celkovej ploche 80,30 m" . Z celkovej
plochy je-vyčlenených 28-,50 m2 za účelom preďaja prebytkov chovu akvarijných rýb,
mvarÍstickej techniky a chovaterských potrieb. Na plocm 51,8 m2 je zriadená
prevá?ová jednotka chovu akvaristických rybičiek, vrátane skladovacích priestorov.

II.

Výška a splatnost' nájomného

Body 1,2,3 sa zo zmluvy vypúšt'ajú a nahrádzajú sa bodom č. 1 takto :

Úhrada za nájom je dohodnutá v súrade s ustanovením § l vyhlášky č.585 / 90 Z.z.
0 cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov vo výške :

4 00,-Sk / m 2/ mk na ploche 51,8 m2
500 -,- Sk/ m2 / rok na ploche 28,5 m2

1.

*

*



-2-

Úmada za nájom činí ročne spolu 34970,-Sk / slovom
tridsaťštyritisícdeváťstosedemdesiat Slovenských korún /.

Úhrada za nájom , t.j. 400,- Sk /m2 / rok predstavuje ku dňu podpisu tohto Dodatku
č. 1 ekvivalent 1 7,4 DEM / m2 / rok.
Úhrada za nájorn, t.3. 500,-Sk/m"' / mk predstavu3e ku dňu podpisu tohto Dodatku č. l
ekvivalent 21,7 DEM /m2 / rok.

V prípade zmeny kurzu Sk: DEM v neprospech Sk bude výška nájomného adekvátne
upravená. Na takéto zvýšenie sa nevyžaduje súhlas nájomcu.

ťJbrada za nájom je splatná štvrťročne sumou vo výške 8742,-Sk / slovom
osemtisícsedemstoštyridsaťdva Slovenských korún / a to vždy najneskór do 15 dní prvého

s príslušné?
Úhradu za

:ho štvrt'roku.mesiaca

za nájom bude nájomca hradiť prenajímaterovi na č. účtu : l 804143001/5600
v PKB, variabilný symbol :2195107, konštantný syrnbol: 0558.

V prípade omeškania s platením nájomného je nájomca povinný platiť úrok
z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy, najmenej však 25,-Sk za každý aj
započatý kalendárny mesiac.

*

*

V,
Záverečné ustanovenia

Doprňame o bod 5 takto :

5. Tento Dodaíok č. 1 nadobúda účinnosť i platnost' ďňom 01.06. 1999 a je
neoďdelitel'nou súčast'ou zmluvy o nájme nebytových priestorov č.09403340/93 zo
dňa 11.1l.l993. Je vyhotovený v šiestich exemplároch z ktorých dva obdrží
nájomca a štyri prenajímater.

.ó.,'».Qó.íly'.9ý5)V Bratislave, ?...'...:.l.:.l..':..'..

Prenajímater :

,' '(:i(á>
p,:,,5-,4

Nájomca :

X4! ívvvrna cu

E.T.B.
Eva Baranovičová

DOnská 60
841 06 E3RATISLAVA

fl,t,,42 9 í;, Si@ %a.tq 2 ,l

!!ítt't t?c-!íi

/,-/-
?'1 í/,"/'
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DODATOK ě. 2
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov

č. 094 0 33 40 / 93 zo dňa I1.ll.l993 s Dodatkom č. l zo dňa 9.6.l999

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Karloveská ul. č. 2, 842 62 Bratislava
zasÍLl'pelia' SÍai-OSfOm.' ?ng. B:yaSÍri'ROm HOlly7'rn

03520

Bankové spojenie: Prvá komunálna banka, pobočka Bratislava
Číslo účtuJ 1804143001/5600
E.T.B. Eva Baranovičová
Donská ul. č. 60, (f44 0€ 3rotíet',y{»vq
ICO: .3;2fs55-íie6"
Bankové spojenie: OTP banka Slovenskp, a.s.
Číslo účtuJ 363426/5200

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 kuZmluve o nájme nebytových priestorov
č. 094 0 33 40 / 93 zo dňa 11.11. 1993 s Dodatkom č. l zo dňa 9.6. 1999, ktorým sa predmetná
nájomná zmluva s dodatkom mení takto:
Člín. Výška a splatnost' nájomného v póvodnom znení sa mší a nahrádza nasl. ods. 1. až 4. :
1. Vyska rocneho na?)omnehc )e stanovena po dohode zmluvnych stran na 700,-Sk/m

za priestory s p oc ou 28,50 m , v ktoryc )e zria ena preda)na a 600,-Sk/m za priestory
s p oc ou 51,80 m , vyuzivane a o skla ove a preva z ove priestoíy. Rocne na)omne )e
51 030,-Sk, slovom pát':lesiatjeďentisíctridsat slovenských korún.

2. Prenajímater si vyhradzuje právo úpravy výšky nájomného jedenkrát ročne, a to podra
oficiálnej miery Ínflácie-za predchádzajúcÍ rok zverejnenej Štatistickým úraďom SR.
Na takéto zvýšenie sa nevyžaduje súhlas nájomcu.

3. Nájomné je splatné štvr't'ročne sumou 12757,50Sk do 15. dňa prvého mesiaca
prislušného štvrt'roka. Prvú platbu (nájomné za obdobie 11.11.-31.12.2003) vsume
7130,-Sk sa nájomca mvázuje uhradit' do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy zmluvnými
stranami. Nájomné bude 'ná5omca hradit' prenajímaterovi na č. účtu 1804143001/5600,
variabilný symbol2120030l, konštantný symbol 0308.

4. V prípade meškania s platením nájomného je nájomca povinný uhradiť prenajímaterovi
úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou
Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

V čl. V. Záverečné ustapovenia sa ods. 1. dopÍňa o dmhú vetu v znení:
Doba trvania nájmu sa pí'edlžuje do 31.10.2008.
Čl. V. Závereěné ustanovenia sa dopÍňa o ods. 6. v znení:
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca a tri

prepajímater. Dodatok č. 2 nadobúda pl@tnost' dňom jeho podpisu zmluvnými stranami

Prenajímatel':

Nájomca:

V Bratislave dňa: ::';c. OKI ;voos V Bratislave dňa:
2 3. [lK7: 2003

Prenaj ímater: l' Nájomca:

n?

%@AA.,,,,J%s»?l
M

,é,4 Ůk ?-H d'(-,-,
/

E.T.B.
Eva Baranovíčeyá

Donská 60, 84j 06 ?io »'. IS:.)'!A
IČO: 32'l55646 016. '9.5.íia'l'.7Jí9:5/6C.'::

'i'e' i'a a.<', Q .?? ??', o; '.'.. .: r: ,'. ?;(;

....,.r7,

osrmanova
Rectangle



Dodatok č. 3
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 094 0 33 40/93 zo dňa 11.11.l993

s dodatkami ě. 1 a 2,

ktorých predmetom je prenájom nebytových priestorov na Lackovej4 v Bratislave

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO: 603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600 (d'alej len ,,prenajímater")

a

Nájomca: Eva Baranovičová - E.T.B.

Donská 60, 841 06 Bratislava
IČO: 32155646 (d'alej len ,,nájomca")

Zmluvné strany sa v súlade s uznesením č. 279/2008 Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves dohodli na dodatku č. 3 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov
č.09403340/93 zo dňa 11.1l.1993 sdodatkami č. 1 zo dňa 9.6.1999 ač.2 zodňa

30. 10.2003, ktorým sa predmetná nájomná zmluva s dodatkami menia takto:

V čl. II. Výška a splatnost' nájomného sa ruší ods. 1. v predchádzajúcom znení a nahrádza
znenÍm:

Výška nájomného je stanovená po dohode zmluvných strán na 1 000,OOSk/m2/rok
za obchodné priestory (28,50 mL) a 700,00 Sk/rn?/rok za skladovacie a prevádzkové priestory
ící ors?2s vs -- a- a: --" ííaqírsrsrscn(51,80 mL). Ročné nájomné je 64 760,00 Sk,
slovom: šest'desiatštyritisícsedemstošest'desiat slovenských korún.

V čl. II. Výška a splatnost' nájomného sa ruší ods. 2. v predchádzajúcom znení a nahrádza
znenÍm:

Nájomné je splatné štvrt'ročne sumou 16 190,00 Sk = 537,4} EUR do 15. dňa prvého mesiaca
príslušného štvrt'roka na účet č. 1804143001/5600, variabilný symbol 21200301, konštantný
symbol 0308.. Nájomné za november a december 2008 v sume 10.793,00 Sk=358.27 EUR
sa nájomca zavázuje uhradit' na základe faktúry vystavenej prenajímatel'om. Pri prepočte bol
použitý konverzný kurz I EUR=30,1260 Sk.

V čl. V. Záverečné ustanovenia sa ods. l . dopÍňa o vetu v znení:
Nájomný vzt'ah sa predlžuje od l .l1.2008 do 31.10.20l3.

Čl. V. Záverečné ustanovenia sa dopÍňa o ods. 7. v znení:
Dodatok č. 3 je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy onájme nebytových priestorov
č. 094033 40/93 zo dňa 11.11,1993 sdodatkami. Učinnost' nadobúda dňom 1.11.2008.

Vyhotovený je v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca a tri prenajímatel'.

Bratislava, dňa: l 7 00%(  7f$%
Q,(09

Q,? .,,md

Prenaj ímater :

ÁJ

Bratislava, dňa: f,?z ,ať'J

Nájomca:

/

E
A{ {;ů i bv--- 'Q'
.T.B,

E v a B a-r a n o'v'i č o v á
Donská-60

841 06 B-RaATlSLAVA

!
%.'#

q7 ]-a FHLv .é.[ů, a
I

thk 3ó rt'c!ivovlčú!íy
i?* ?.<"/? 9 ?;'r) //.j )4

/

..ř.:ia?,? ,.?'.§ ?'.??a?????
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Dodatok č. 4

ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09403340/93 zo dňa 11.11.1993 s tromi dodatkami
(ktorých predmetom je prenájom nebytového priestoru na Lackovej č. 4 v Bratislave)

Zmluvné strany:

Prenajímater: Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Ing. Iveta Hanulíková, starostka
(d'alej len ,,prenajímatel")

Nájomca: Eva Baranovičová - E.T.B.

Donská ul. č. 60, 841 06 Bratislava
IČO: 32155646
(d'alej len ,,nájomca")

uzavierajú tento dodatok:
Článok I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11. 1993 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 09403340/93 (d'alej len ,,zmluva"), predmet ktorej je vymedzený v jej článku I., s tromi dodatkami.

Článok II.

V súlade s uznesením č. 449/20 13 Miestneho zastupiterstva Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves sa zmluvné strany dohodli, že v čl. V. zmluvy sa ods. 1 vypúšt'a a nový bude zniet':
1. Nájomný vzt'ah sa predlžuje od 01.1l.2013 do 31.10.20l6.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej dodatkov ostávajú nezmenené.

Článok III.

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých .štyri vyhotovenia obdrží prenajímatel' a
jedno vyhotovenie nájomca.

2. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlas ho
slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa 13, N[)V 2?! V Bratislave, dňa 1 3. %0d Inl5

Prenaj ímater: Nájomca:

?
;h(%,</O I? I'4

ŇQ5 I? 'j>!
írt', ? ? ? ,í

%,< /
,.8/

Ing. Iveta Hanulíková ?

E.T.B.
Eva Baranovičova

L)onská 60, 841 06 BRATISLAVA
ičo::azísírÁs oič-:sxiožo-i-gs'gg:

'Ql / "qv ' Q2/ Pi!'»95 íl'!r'ď014- (?VVI 'li'yp

Eva Baranovičová
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Dodatok č. 5

?ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09403340/93 zo dňa 11.l1.1993 so štyrmi
dodatkami

(ktorých predmetom je prenájom nebytového priestoru na Lackovej č. 4 v Bratislave)

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Dana Čahojová, starostka
IčO: Óoboas»o
(d'alej len ,,prenajímatel?')

Nájomca: Eva Baranoviěová - E.T.B.

Donská ul. č. 60, 841 06 Bratislava
IČO: 32155646
(d'alej len ,,nájomca?)

uzavierajú tento dodatok:

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11. 1993 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 09403340/93 (d'alej len ,,zmluva?), predmet ktorej je vymedzený v jej článku I., so štyrmi
dodatkami.

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade so znením Uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves č. 234/2016 zo dňa 27.09.2016.

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. II. zmluvy sa ods. 1,2 vypúšt'a a nový bude zniet':
1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za nebytový priestor vo výške 36,00 €/m 2 /rok za

obchodné priestory a 30,00 €/m 2 /rok za skladovacie a prevádzkové priestory. Ročné nájomné
za nebytový priestor je celkom 2 580,00 €, slovom dvetisícpát'stoosemdesiat eur.

2. Nájomné je splatné štvrt'ročne v sume 645,00 € do 15. dňa prvého mesiaca príslušného
štvrt'roka na účet číslo IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001, variabilný symbol2120030l.

Článok III.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. V. zmluvy sa ods. 1 vypúšt'a a nový bude zniet':
1. Nájomný vzt'ah sa predlžuje od 01.11.20l6 do 31.12.20l8.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej dodatkov ostávajú nezmenené.

r
ť

T



Článok IV.

1* Tento dodatok )e vyhotovený v pia-ticť rovnopisocť, z 1ctorÝcň štvri vvňctcveúia e"ďrží, JJ

prenajímatel' a jedno vyhotovenie nájomca.
2. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni

jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak

súhlas ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

VBratislave,dňa 14,ui<aí7qí5
Prenajímatel':

V Bratislave, dňa
Nájomca: 16. OKT. 2!','5

Dana Čahojová
starostka Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves

f'-ť
@z, "??
X l , í /? i('. I' l S'l '. H,%} l>,J,í :(,5

Eva Baranovičová -
E.T.B.

:y:,?: Q:'J '. : < l'A ?,?( l? (: 'j )?l?/ r: a,?; . '*5 } (

Díl.!1 1.Á..0.KT.,.j!0.'.:.6. PODiíi:l í OKT, 20í6
-lě:' ?'«/ + iii??'

r
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DODATOK č. 5

k nájomnej zmluve č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany: ?x?(-
Il:

Prenajímater: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Námestie 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
IčO: 603520
(d'alej len ,,prenajímatel?')

VS: 6980

Nájomca: E.T.B. Eva Baranovičová
Donská ul. č.60
841 06 Bratislava 48
IČO: 32155646
podnikatel' zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu
v Bratislave , č. 104 - 3656
(d'alej len ,,nájomca")

Nájomná zmluva č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné
uzivame pod zimnu zahradu, cast parc.c. 2071 o vymere 65 m , k.u. Bratislava - Karlova Ves
na Lacko;ej ul. sa mení a dopÍňa nasledovne :

Čl. IV. Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
bod 1. a 2., písm.-e ) sa mení a dopÍňa takto F

1. Nájomnázmluvasapredlžujenaobdobie odOl.Ol.20l6 do 31.12.2018.
2., písm. e) : - v prípade zmeny vlastníctva k prenajatému pozemku z dóvodu priznania
vlastníctva oprávnenej osobe v rámci reštitučného konania alebo v dósledku výsledku konaríf
vyvolaných príslušnými správnymi orgánrni.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31.l2.2001 ajej dodatky
č. 1. - 4. zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 5 nadobúda platnost' dňom jeho 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 vpiatich rovnopisoch, zktorých tri rovnopisy obdrží
prenajímatel' a dva rovnopisy obdrží nájomca.

i Dodatok č. 5 bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkami podpísaný.

V Bratislave, dňa : 2 2 DE(,, 2015

z' 8 DLb, zulb
Prenajímatel': Nájomca:

Dana Čahoj'ová
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

E.1'.B.
Eva Baranovtčoya

?Donská 60, 84'l 06 BRATISLAVA
íco:a;.issaje oíč:sxiozoigagg:

íel./ Ýaz O2! !"i9". ai'í ':.t

;%,' ";; 'i ?',í:f..?..?l.!

E.T.B. Eva Baranovičová
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DODATOK č. 4

k nájomnej zmluve č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonnfka

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves

Námestie 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
IČO: 603520
/d'alej len ,,prenajímatel"'/

VS: 21226980

Nájomca: E.T.B. Eva BaranoviČová
Donská ul. č.60
841 06 Bratislava 48
IČO: 32155646
podnikater zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu
v Bratislave , č. 104 - 3656
/d'alej len ,,nájomca?/

Nájomná zmluva č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné
uzivanie pod zimnu zahradu, cast parc.c. 2071 o vymere 65 m , k.u. Bratislava - Karlova Ves
na Lacko;ej ul. sa mení a dopÍňa nasledovne :

Čl. V. Nájomné a s?pósob úhrady
bod 2. sa mení a donlňa takto :

2. Z rozhodnutia miestneho úradu Karlova Ves, z d8vodov šetrenia finančných nákladov
dochádza k zmene formy platenia nájomného.

Z tohto dóvodu ročné nájomné v celkovej výške 1797,26 EUR nájomca uhradí priamo
na účet prenajímatel'a ( nie viac na základe faktúry ), ktorý je uvedený v záhlaví
zrnluvy s uvedením variabilného symbolu ( VS ),ktorý je taktiež uvedený v záhlaví
zrnluvy, pri č. účtu prenajímatel'a.

Nájomca uhradí ročné nájomné v dvoch rovnakých splátkach vždy vopred po 898,63
EUR ato kl5.l. akl5.7. príslušného kalendárneho roka ( priamo na účet
prenajímatel'a, nie viac na základe faktúry ).



Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31 .l2.2001 a jej dodatky č. 1.
- 3. zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 4 nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves a tvorí neoddeliternú súčast' nájomnej zmluvy.

Dodatok č. 4 je vyhotovený vpiatich rovnopisoch, zktorých tri rovnopisy obdrží
prenajímater a dva rovnopisy obdrží nájomca.

Dodatok č. 4 bol účastníkmi zmluvného vzt'ahu prečítaný a na znak súhlasu s dohodnutými
podmienkarni podpísaný.

V Bratislave, dňa : 2 5 FEB, 2015

Prenajímatel': Nájomca:

i?,l?'T?Il'ý,'::??"

Dana Čahojová
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

Aevt ty?'ti?
E.T.B. Eva Baranoviěová
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DODATOK č. 3

k nájomnej zmluve č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozernku na dočasné
užívanie v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Prenaj ímater : Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
pobočka : Bratislava - Karlova Ves
číslo účtu: 1804143001/5600
IčO: 603520
/d'alej len ,,prenajímater"/

VS: 21226980

a

Nájomca: E.T.B. Eva Baranovičová
Donská ul. č.60
841 06 Bratislava
IČO: 32155646
podnikater zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu
v Bratislave , č. 104 - 3656
/d'alej len ,,nájomca"/

Nájomná zmluva č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie pod zimnú záhradu, čast' parc.č. 2071 o výmere 65 -m2, k.ú. Bratislava - Karlova Ves
na Lackovej ul. sa mení nasledovne :

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

1. Nájomná zmluva sa predlžuje na obdobie od 1.1.2012 do 31.l2.2015.

Čl. V. Nájomné a spósob úhrady
bod l., 2. a 5. sa mení takto :

1. Nájomné za dočasné užívanie pozemku uvedeného v Čl. II., bode 2. zmluvy je určené
Všeobecne závÝným nariadením Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. l/2011
o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov ( toto VZN bolo prijaté v súlade
s novelou zák. č. 595/2003 Z. z., ktorým obciam vyplynula povinnost' platit' daň z príjmov
aj z nájmu nehnutel'ností ) vo výške :

w-z te í';='rvvsi 2/- s- - - - i-- 27,65 EUR/m'/rok za pozemok pod zimnou záhradou, čast' parc.č. 2071 o výmere 65
2,,-, -m , co cini 1797,26 EUR/rok,



2.

5.

Ročné nájomné v celkovej výške 1797,26 EUR nájomca uhradí na účet prenajímatel'a
vždy vopred vdvoch rovnakých splátkach po 898,63 EUR ato kl5.l. a kl5.7.
príslušného kalendárneho roka,
Prenajímatel' je oprávnený upravit' výšku nájomného podra cenových predpisov vydaných
po podpise tejto zmluvy, vrátane úpravy VZN, ako aj koeficientu inflácie zverejnenéhopl
Šltatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. Na takúto zmenu nie je potrebný súhlas
náJ OmCu.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31.l2.200l zostávajú
nezmenené.

Dodatok č. 3 nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost' dňa 1.l.20l2 a tvorí neoddelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy.
Dodatok č. 3 je vyhotovený vpiatich rovnopisoch, zktorých štyri rovnopisy obdrží
prenajímatel' a jeden rovnopis obdrží nájomca.
'Účastníci zmluvného vzt'ahu si tento 'Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnomčne podpísali.

V Bratislave, dňa : 0 6 DEC, 2011

Prenajíma,tel': Nájomca:

#

Ing. Iveta Hanuhková
starostka Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

E.T.B. Eva Baranovičová

kúííz4y' 7rrŇ

MESTSKIA č55r .í445 'ps5yy; 7. va;xtoya aizspooí.:a zAxÓhÁ'aÓco ÍvenÍ,i'-ť'atíÍ na
WWW.KARIOVAVES.SK

()ý@ ....';ř.:l!(...; )'<.:?4p@?plB [:,?4)<ff(.;TÁ
-Ol.

Á
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DODATOK ě. 2
k nájomnej zmluve č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31.l2.200l o prenechaní pozemku na dočasné
užívanie uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Ob«:ianskeho zákonnflca

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova STes

Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostom: Ing. Bystrflcom Hollým
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves,
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
(d'alej len prenajímater)

VS 21226980

Nájomca: Eva Baranovičova - E.T.B.

Donská 60, 841 06 Bratislava
IČO: 32155646
podnikatel' zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu
v Bratislave, číslo 104-3656
(d'alej len nájomca)

Zínluvné strany sa dohodli na nižšie uvedenej zmene nájomnej zmluvy
č. 0890246001 zo dňa 31.12.200l o prenechaní časti pozemku parc.č. 2071, zastavaná plocha
o výmere 65 m2 na dočasné užívanie. Predmet nájmu sa nachádza pod prístavbou vstupnej
časti do akvaristickej predajne na Lackovej ulici č. 4 v Bratislave.

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

Nájomná zmluva sa predlžuje na obdobie od 1.l.2007 do 31.l2.20ll.

Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 1.1.2007 a tvorí neoddelitel'nú súčasť nájomnej zmluvy.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží prenajímater
a jeden rovnopis ná5omca.

Ostatné ustanovenia nájoínnej zmluvy č. 0890246001 zostávajú nezmenené.

Dodatok bol účastnflcmi zmluvného vzt'ahu prečítaný ana znak súhlasu sdohodnutými
podmienkami podpísaný.

Bratislava, dňa 27.12.2006

Prenajímater

Ing. B?ll;
starosta mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

E v a nEriar! : !Ba-ra.rýo'v?čová
Donsk'á-60

841 Q6-- 8FlATlSLAVA
Q4 í'b+z4'? i-?z

Eva Baranovičová

Nájomca

gJa,:'I ./7, %
?úy2?A»ia
,Lr. ]z. tl(.
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DODATOK č. l

k nájoínnej zínluve č. 089 0 24 60 0l zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozernku
na dočasné užívanie v zmysle 'q 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Prenajímater: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Karloveská č. 2, 842 62 Bratislava
zastúpená starostom: Ing. Bystríkom Hollým
Bankové spojenie: Prvá komunálna banka, a. s.
pobočka Bratislava
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
/d'alej len prenajímater/

VS: 21200202

a

Nájomca: E.T.B. Eva Baranovičová
Donská ul. č,60
841 06 Bratislava
IČO: 32155646
/d'alej len ná3omcaj

Zmluvné strany sa ďohodli na týchto zmenách Nájoínnej zínluvy č. 089 0 24 60 0l
zo dňa 31. 12. 2001 o prenechaní pozemku na dočasné užívanie pod ziínnú zá&adu
v k.ú. Karlova Ves na Lackovej ul. č. 4.

Čl. II Zmluvy - predmet nájmu sa mení nasledovne:

1. Prenajímater - vecne aíniestne príslušný podra Zák. SNR č. 369/1990 Zb.
oobecnom zíiadeni vzneni neskoršich predpisov, Zák. č. 138/1991 Zb, odpisov,

Štatútumajetku obcí, v znení neskorších predpisov a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy má
vo svo)e) sprave nehnute nost - pozemok, parc. c. b07? ovymere 2870 m
zapisaný v katastri nehnuternosti k.ú. Bratislava - Karlova Ves na evidenčnom
liste č. 7 ako zastavaná plocha. Hlavné mesto zveíilo predmetný pozemok do
správy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves protokolom č.9105 zo dňa 26.
08. 1991.

2. Predmetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do odplatného dočasného užívania
čast' pozemku - parc. č. 2071 o výmere 65 m2 , ktoíý sa nachádza v areáli bývalej
materskej školy na Lackovej ul. č. 4 tak, ako je to zakreslené na priloženej kópii
katastrálnej mapy.

Tento dodatok nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnýíni stranami.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktoíých dva rovnopisy obdrží
prenajímatel' a dva rovnopisy nájomca.

1



Ostatné podmienky zmluvy ostávajú nedotknuté.

Účastníci zínluvného vzt'ahu si tento dodatok prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnomčne podpísali.

V Bratislave, dňa a- 6 -05- 20G3

Prenaj ímatel': ,/ Nájomca:

E.T.B,
Eva Baranovičová

Donská 60
B41 06 BRAŤISIAVA

Ing, Bystrík Hollý
starosta

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves E.T.B. Eva Baranoviěová

2
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NAJOIMNÁ ZMLUVÁ č. osg 0 24 60 0l
o prenechaní pozemku na dočasné užívanie v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.

Zm?uvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Karloveská č.2, 842 62 Bratislava
zastúpená starostom: Ing.Bystííkom Hollým
BanJcové spojenie: Prvá komunálne banka a.s.,
pobočka Bratislava
číslo účtu: 1804143001/5600
IČO: 603520
(d'alej len prenajímater)

VS21960

Nájomca: E.T.B. Eva Baranovičová
Donská ul. č. 60
841 06 Bratislava
IČO: 32155646
(d'alej len nájomca )

m.

Predmet nájmu

1. Prenajímatel' - vecne a miestne pííslušný podra zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, vznení neskorších zmien adoplnkov, úplné znenie zákon č. 481/1992 zb.,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znerú neskorších zmien a doplnkov a Štatútu hl. .
mesta SR Bratislavy rná vo svo5e5 správe nehnuternost' - pozemok parc.č. 2070 o výmere '

2 ?k ahnr ? ] l ad" a#5-m zapisany v atastn ne ute nosti k.u. Bratis ava - Kar ova Ves na eví encnom liste
ě. 7 ako zastavaná plocha. Hlavné mesto SR Bratislava zveíilo predmetný pozemok do
správy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves protokolom č. 05/91 zo dňa 26.8.1991.

2. Predmetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do odplatného dočasného užívania
pozemok - cast parc. cis. 2070 o vyínere 65 m nac a za)uci v areali yvale) materskel
školy na Lackovej ul. č. 4, tak ako je to zak?í'aeslené na priloženej kópii z katastrálnej
mapy.

In.

'[Jěel a spósob užívania

Prenajímater prenecháva nájomcovi predmetný pozemok uvedený v čl. II., ods. 2 tejto
zmluvy do dočasného odplatného užívania za účelom vybudovania jednoduchej
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prístavby tvam zimnej zámady, ktorá bude slúžit' ako vstupná čast' do jestvujúcej
akvaristickej predajne nachádzajúcej sa vsuterénnych priestoroch objektu bývalej
materskej školy. Pnstavba vstupnej časti do akvaristickej predajne bude vybudovaná ako
dočasná stavba a nájomca ju móže vykonat' iba z rahko montovaternej a demontovaternej
konštmkcie.

Vybudovaná vstupná čast' do akvaristickej predajne bude slúžit' na zmiernenie tepelného
asvetelného vplyvu meďzi vonRajšaím prostreďim asuterénnyrn pňestoron-i atiež
napomóže tomu, že píi nepriaznivých poveternostných podmienkach vchod do predajne
nebude vystavený priamemu dažd'u a snehu a pri pmdkých alebo dlhodobých dažd'och
nebudú priestory predajne zaplavované vodou.

IV.

Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
1. Nájoínná zínluva je uzatvorená na dobu 5 rokov, píičom účinnost' zmluvy začína plynút'

dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na pnstavbu vstupnej časti do
predajne. Nájomca je povinný predložiť prenajímaterovi vlehote do 10 dní od
nadobudnutia právoplatnosti overenú fotokópiu právoplatného stavebného povolenia.

2. Nájomný vzťah končí:
a) uplynutím doby, na ktoni sa dohodol
b) dohodou zmluvných strán
c) zmenou nájomcu predajned') ak nebude-predÍžená nájoínná zmluva na nebytový priestor - akvaíistickú predajňu na

d'alšie obdobie medzi prenajímaterom a nájomcom (nájoínná zmluva je platná do
10. 1l .2003)

é) výpoved'ou zo strany prenajímatera alebo nájomcu;
prenajímater ínóže vypoveíM: nájomnú zínluvu:
- ak nájomca užíva prenajatý pozemok alebo jeho čast' iným spósobom, t.j. vybudo-

vanú vstupnú čast' do predajne alebo jej ěast' uzíva na iný účel ako je uvedené
v čl. III. tejto zínluvy,

- ak nájomca prenechá pozemok alebo jeho čast', t.j. vybudovanú vstupnú čast' do
predajne alebo jej čast' do uEvania inej fyzickej alebo právnickej osobe bez
predchádzajúceho súhlasu prenajímatel'a,

- ak nájomca neuhradil v dohodnutej výške alehote nájoínné podra čl. V, ods. 3
zmluvy a o viac ako jeden mesiac mešká s úhradou nájoínného,

- ak dójde z iných vážnych dóvodov - verejný záujem ( ktorý deklamje mestská časť
Karlova Ves) k zínene využitia pozemku.

Výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynút' od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
domčeni výpovede.

3. Po uplynutí dohodnutej doby užívania pozemku zmluva nemá účinky predÍženiapredl2
predlži'lnájomného vzt'ahu samo o sebe. Nájom možno dohodou zmluvných strán predÍ»t' na

d'alšie obdobie.
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V.

Nájomné a spósob úhrady

1. Ná3omné za dočasné už'ívanie pozern)cu uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy je určené
vzmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. ocenách stavieb, pozernkov, trvalých
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov anáhradách za
dočasnéužívaniepozemkov, v znení neskorších zínien a doplnkovvyhlášky MF SR
č. 608/1992 Zt». a č. 265/1993 Z.z. a to ďonoďou zmiuvnýcn strán vo výšRe 700,- Sk/m2
ročne, čo predstavuje celkové ročnénájomné za prenajatú plochu o celkovej výmere
65 m2 - 45.500 Sk, slovom: štyridsaťpáťtisicpátsto slovenských korún.

2. Ná)omné od 1. l .2002 je dohodnuté vo výške 700,- Sk/m2 za rok. Táto suma predstavuje
ku dňu podpísania tejto zínluvy ekvivalent 16,37 EUR/m2 za rok (1 EUR = 42,76 SK). V
prípade zínien kurzu Sk : EUR v neprospech Slovenskej komny o 10 % a viacej bude
výška nájomného adekvátne upravená. Na takéto zvýšenie nájoínného sa nevyžaduje
súhlas nájomcu.

3. Prvú splátku nájoínného, t.j. alikvotnú čas't' za obdobie od dňa nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia do konca príslušného kalendárneho polroku, ktorá bude vypočítaná
dodatočne, nájomca uhradí v lehote do 10 dní od obdržania výzvy na úhradu.
V nasledujúcich rokoch ro;čné nájomné nájomca uhradí na účet prenajímatera v dvoch
splátkach polročne vopred vo výške 22.750,,- Sk a to k 15.01. a 15.07. príslušného
kalendárneho roku.

4. V prípade omeškania s platením nájomného podra nájoínnej zmluvy sa nájomca zavázuje
zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do
zaplatenia.

5. Prenajímater je oprávnený pozmeí výšku náhrady za nájom pozeínku podra vývoja
trhových cien, alebo cenových predpisov následne vydaných.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca preberá do nájmu pozemok uvedený v č. II., ods. 2 tejto zmluvy, pričom sa

zav?je, že tento bude užívať výlučne na účel uvedený v čl. III. zmluvy.
2. Nájomca nie je oprávnený prenajatý pozemok alebo jeho čast', t.j. vybudovanú vstupnú

čast' do predajne alebo jej čast' dat' do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatera.

3. Po skončení nájomného vzt'ahu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca
povimiý predmet nájmu uviest' do p«"vodného stavu. Odstránenie prístavby a úpravu
pozemku do póvodného stavu zabezpečí na vlastné náklady do 30 dní od skončenia
nájmu.

4. V píipade pomšenia niektorej z povinností uvedených v čl. VI., ods. l až 3 tejto zmluvy
bude nájomcovi uložená zmluvná pokuta vo výške 5.000, - Sk.
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5. Pomšenie dohodnutých podmienok, najmá rozpor s určenýín účelom užívania
a neplatenie nájmu v stanovenom terrníne a výške oprávňuje prenajímatera vypovedat
nájom.

6. Prenajímatel' sa zavázuje, že nebude nájomcu mšiť, ani iným spósobom zasahovať do jeho
užívacieho práva, po)ďar bude predmet zmluvy užívať v súlade s touto zmluvou a
platnýtni právnymi predpisíni.

Vn.
ZávereČné ustanovenia

1. Pre právne pomeíy neupravené touto zmluvou platia pnslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.

2. Zmeny tejto zínluvy je možno vykonať iba na základe vzájoínnej dohody a to písomnou
formou - dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnýíni stranaíni.

3. Táto zmluva splnomocňuje nájomcu kvybaveniu dokladov potrebných kvybudovaniu
prístavby vstupnej časti do predajne a jej riadneho užívania.

4. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'
začne plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

5. Zmluva je vyhotovená v styroch rovnopisoch, z ktorých tíi rovnopisy obdrží prenajímater
a jeden rovnopis nájomca.

Účastníci zínluvného vzťahu si zínluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnomčne podpísali.

Bratislava, dňa 3 <'. 'íJ . á0č) [ Bratislava, dňa Jť. Q , ?oý

Prenajímatel':

Ing. Bystrík
starosta mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves

/

r"sl?'Á:??Ť?
'ý g ? % -'0
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Nájomca:

E.T.B. Eva Baranovičová
7
/@ ?ucw =??

E,T.B. -
Eva Bai-anovičová

Donská 60
841 06 BRATISLAVA
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