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 DODATOK Č. 2 

K ZMLUVE O PODNÁJME  

Č. 27/2012 

uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Obchodné meno AC Petržalka s.r.o.  

Sídlo Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 

Zastúpený Ing. Peter Pochaba – konateľ spoločnosti 

 Ing. Karol Urban – konateľ spoločnosti 

IČO 45 930 473 

Bankové spojenie Oberbank AG, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 

Číslo účtu /kód banky 2301108524/8370 

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 68770/B 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a   

2. Názov Metodicko – pedagogické centrum    

Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

Zastúpený Ing. Henrieta Crkoňová, generálna riaditeľka   

IČO  

Bankové spojenie    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 

Číslo účtu /kód banky    7000318707/8180  

(ďalej len „podnájomca“) 

 

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

I.  

Zmluvné strany sa v zmysle článku XVIII, bodu 3 Zmluvy o podnájme zo dňa 26.10.2010 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2010 (ďalej len zmluva) a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

Občianskeho zákonníka a ďalších platných právnych predpisov dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 

k zmluve o podnájme (ďalej len „Dodatok 2“), ktorého predmetom je zmena, resp. doplnenie Zmluvy 

tak, ako je uvedené nižšie. Prenajímateľ zároveň berie na vedomie, že podnájomca je realizátorom 

projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)“, kód ITMS 26120130025.  

 

1. V článku II – Budova a jej poloha sa pôvodný text bodu 2 aj 3 nahrádza novým znením, ktoré je 
nasledovné:  

„2. Podnájom sa zriaďuje v budove na Röntgenovej ulici č. 26 (časť budovy B) a 28 (časť budovy 
A) o zastavanej ploche 3600 m2, ktorá obsahuje v časti „A“ 2949,53 m2 kancelárskych priestorov a 
1764,72 m2 spoločných priestorov a v časti „B“ 5980,50 m2 kancelárskych priestorov a 753,55 m2 
spoločných priestorov. 

3.  Kolaudačné rozhodnutie umožňujúce užívanie budovy bolo vydané dňa 24.02.2009 pod. č. j. 
UKSP1177-TX 3/09-JA-13 a nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2009.  Budova má pridelené 
súpisné číslo  3751 a orientačné číslo 26 a 28.“ 

 

2. V Článku III – „Predmet nájmu“ sa pôvodný text odseku 1 vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré 

je nasledovné: 
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„ 1.  Prenajímateľ prenecháva podnájomcovi do podnájmu a podnájomca prijíma od 

prenajímateľa nebytové priestory:  

a) Na 4. poschodí budovy B o výmere 483 m2 (kancelárske priestory) a o výmere 49,2 m2 

(spoločné priestory), celková výmera 532,2 m2.,  

b) Na 3. poschodí budovy A o výmere 398 m2 (celková výmera kancelárskych a spoločných 

priestorov), s účinnosťou od 15.08.2013,  

Ďalej nazývané spolu „predmet nájmu.“  

 

3. V Článku III – „Predmet nájmu“ sa v bode 2 vypúšťa prvá veta, pričom ostatný text bodu 2 zostáva 

v platnosti. 

  

4. V Článku VIII – „Nájomné, prevádzkové náklady, vedľajšie náklady a platobné podmienky“ sa text  

písmena a) až c) nahrádza novým textom s účinnosťou od 15.08.2013:   

 

„ aa) Nájomné za predmet nájmu podľa článku III, odsek 1, písmeno a) je 15,29 EUR za 1 m2 

kancelárskych a spoločných priestorov za 1 mesiac, záloha na prevádzkové náklady je 2,98 

EUR za 1 m2 kancelárskych a spoločných priestorov za 1 mesiac, vedľajšie náklady sú účtované 

preddavkovo a vyúčtované podľa skutočnej spotreby a to: odber elektrickej energie.  

  ab) Nájomné za predmet nájmu podľa článku III, odsek 1, písmeno b) je 15,09 EUR za 1 m2 

kancelárskych a spoločných priestorov za 1 mesiac, záloha na prevádzkové náklady je 2,00 

EUR za 1 m2 kancelárskych a spoločných priestorov za 1 mesiac, vedľajšie náklady sú účtované 

preddavkovo a vyúčtované podľa skutočnej spotreby a to: odber elektrickej energie.  

  b)  Celková mesačná suma k úhrade za predmet nájmu podľa článku III, odsek 1, písmeno a) 
predstavuje sumu 9.721,97 EUR (483 m2) a za predmet nájmu podľa článku III, odsek 1, 
písmeno b) predstavuje sumu 6.801,82 EUR (398 m2), t.j. za celý predmet nájmu predstavuje 
sumu 16.523,79 EUR.“ 

„ c) Celková ročná suma k úhrade za celý predmet nájmu (celkom 881 m2)  predstavuje sumu 
198.285,48 EUR (Slovom: Jednostodeväťdesiatosemtisícdvestoosemdesiatpäť euro a 48/100).“  

 

5. V článku VIII – „Nájomné, prevádzkové náklady, vedľajšie náklady a platobné podmienky“ sa 
pôvodný text odseku 2 písmeno a) ruší a jeho nové znenie je nasledovné: 

„a) Do prevádzkových nákladov patrí: strážna služba, správa budovy, servis, kominárske 
služby, deratizácia, údržba a čistenie komunikácií, klimatizácia, kúrenie. Prenajímateľ vyúčtuje 
na podnájomcu pripadajúce prevádzkové náklady vždy k 31.03. nasledujúceho kalendárneho 
roku ako podiel prenajatej plochy nebytového priestoru, ktorý je predmetom podnájmu podľa 
tejto zmluvy k celkovej ploche nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na 
Röntgenovej ulici č. 26 a č. 28 zo skutočných prevádzkových nákladov za daný kalendárny rok. 
Podnájomca a prenajímateľ sa vzájomne zaväzujú uhradiť preplatok/nedoplatok druhej 
zmluvnej strane na základe tohto vyúčtovania do 15 dní odo dňa doručenia tohto vyúčtovania 
podnájomcovi.“ 

 

6. V článku VIII – „Nájomné, prevádzkové náklady, vedľajšie náklady a platobné podmienky“ sa dopĺňa 
nové odseky č. 12 a 13, ktorých nový text znie nasledovne:  

       „ 12. Podnájomca týmto výlučne vo vzťahu k predmetu podnájmu podľa článku III odsek 1 písm. b) 

       berie na vedomie, že v nebytových priestoroch, ktoré užíva na základe tejto zmluvy podľa článku III 

       odsek 1 písm. b) poskytuje služby internetu spoločnosť nezhodná s osobou prenajímateľa a cena za 
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služby internetu nie je zahrnutá v cene za predmet podnájmu podľa tejto zmluvy a ich 
poskytovanie sa riadi výlučne všeobecnými obchodnými podmienkami uvedených spoločností.  

13. Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytne podnájomcovi nevyhnutnú súčinnosť a umožní 
výkon kontroly oprávnenými subjektmi v súvislosti s financovaním projektu, ktorý v predmete 
podnájmu podnájomca realizuje.“ 

 

7. V článku VI – „Čas trvania podnájomného vzťahu“ sa text bodu 1 ruší a jeho nové znenie je 
nasledovné:  

„1. Podnájomca má právo užívať predmet nájmu odo dňa 02.11.2010. Podnájomný vzťah 
k predmetu nájmu podľa článku III, odsek 1, písmeno a) sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3,5 roka, 
t.j. do 01.05.2014. Podnájomný vzťah k predmetu nájmu podľa článku III, odsek 1, písmeno b) sa 
uzatvára na dobu určitú, t.j. do 15.11.2015.“ 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené. 

2. Vo veciach neupravených týmto dodatkom sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a ostatnými 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.   

4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) slovenských origináloch, pričom prenajímateľ' obdržal 2 
(dve) vyhotovenia a podnájomca 2 (dve) vyhotovenia, čo obidve strany potvrdzujú svojim podpisom.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento podpísali. 

 

 
V Bratislave dňa            

 

Za prenajímateľa          Za podnájomcu 

 

 

 

 

 

 

Meno: Ing. Peter Pochaba   Meno: Ing. Henrieta Crkoňová 

Funkcia: konateľ   Funkcia: generálna riaditeľka 

 

 

 

 

Meno: Ing. Karol Urban  

Funkcia: konateľ 


