
DODATOKč.1 
k ZMLUVE č. NN/116/2021/BVS 

č. BA T 4600002606 
o nájme nebytového priestoru zo dňa 24.05.2021 

uzatvorenej podľa zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva" a „Dodatok č. l ") 

1.1. Prenajímateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
SWIFT: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis: 
( ďalej len „prenajímate!'") 

1.2. Nájomca 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
SWIFT: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Článok t. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ 

35 850 370 
2020263432 
SK2020263432 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3080/B 

MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 
Ing. Marcel Vrátný, generálny riaditeľ 
Ing. Lenka Smreková, FCCA, finančný riaditeľ 

36 211 541 
2020048580 
SK2020048580 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 7386/B 
(ďalej len „nájomca") 
(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana") 

Článok 2. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 S účinnosťou ku dňu 01.05.2022 došlo k fúzii šiestich štátnych teplárenských spoločností: Bratislavská 
teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská 
teplárenská, a.s. a MH Teplárenský holding, a.s. (predtým Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s.) do jednej 
nástupníckej spoločnosti MH Teplárenský holding a.s .. Fúzia bola realizovaná formou zlúčenia spoločností, 
čo znamená zánik piatich (5) teplárenských spoločností - Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, 
a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s. a od 01.05.2022 ich 
zlúčenie do jednej nástupníckej spoločnosti, ktorou je MH Teplárenský holding, a.s. ako univerzálny právny 
nástupca všetkých vyššie uvedených zaniknutých teplárenských spoločností. S účinnosťou od 01.05.2022 došlo 
v dôsledku univerzálnej sukcesie k prechodu práv a povinností zo zaniknutej spoločnosti Bratislavská 
teplárenská, a.s. na nástupnícku spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., ktorá vstupuje do právneho 
postavenia pôvodného nájomcu a teda aj do zmluvného vzťahu s prenajímateľom, založeného Zmluvou 
a preberá všetky práva a povinností pôvodného nájomcu, vyplývajúce zo Zmluvy. 
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2.2 Z dôvodu vyššie uvedeného prechodu práv a povinností zo zaniknutej spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. 
(pôvodný nájomca v zmysle Zmluvy) na právneho nástupcu MH Teplárenský holding, a.s. (nový nájomca 
v zmysle Zmluvy) zmluvné strany, v súlade s ods. 8.2 Článku 8. Záverečné ustanovenia Zmluvy, uzatvárajú 
tento Dodatok č. 1. 

Článok 3. 
PREDMET DODATKU č. 1 

3.1 Identifikačné údaje pôvodného nájomcu v zmysle Zmluvy, uvedené v odseku 1.2. Článku 1. Zmluvné strany 
Zmluvy sa nahrádzajú identifikačnými údajmi nového nájomcu v zmysle Zmluvy tak, ako sú tieto uvedené 
v Článku 1. ods. 1.2 tohto Dodatku č. 1. 

Článok 4. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti bez zmeny. 

4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. 

4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch ( 4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží prenajímateľ 
a jedno ( 1) vyhotovenie nájomca. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, 
jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

V Bratislave dňa: 

Za teľa: 

Br dárenská spoločnosť, a. s. 

················ .. ··t· .................... . 
JUDr. Peter lajoš 
predseda pre tavenstva a generálny riaditeľ 

... . .... . ... .r .. . ....... .. .... ............. . 

Ing. Emerich Šinka 
člen predstavenstva a finančný riaditeľ 

V Bratislave dňa: 

Za nájomcu: 
MH Teplárenský holding, a.s. 

· Ing. Marcel Vr ý 
generálny riaditeľ 

Ing. Lenka Smreková, FCCA 
finančný riaditeľ 

r 
...-. 
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