Dodatok č. 2 (evidenčné číslo nájomcu 63/2015/1.9)
k Zmluve o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1
číslo zmluvy prenajímateľa 2014/1200/27 48
číslo zmluvy nájomcu 134/ 2014-1.9 zo dňa 03.10.2014
Článok 1.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo:
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Ing. Ladislav Lazá r, generálny riad ite ľ štátn eho podniku
štatutárny orgán:
I ČO:
00156 752
DIČ:
2020480198
IČ DPH:
SK2020480198
Ban kové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
2921123848/1100
IBAN:
SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC:
TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Pš, vložka 32/B
(ďa lej len „p renajímateľ")

a
Obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny orgán :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štú ra 1, 812 35 Bratislava
Ing. Peter Žiga, PhD., minister
IČO:
42181810
DIČ:
2023106679
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000389046/8180
IBAN:
SK14 8180 0000 0070 0038 9046
(ďalej len „nájomca" a spolu s prenajímateľom ďalej v texte len „zmluvné strany")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle príslušných ustanovení zák. č . 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov v znení Dodatku č . 1 číslo zmluvy prenajímateľa 2014/1200/27 48, číslo zmluvy nájomcu
134/2014-1.9 zo dňa 03.10.2014 (ďalej len ako „Nájomná zmluva "), ktorým sa táto mení nasledovne
(ďalej len ako „Dodatok č. 2"):
Článok II.
Predmet Dodatku č.2
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. Nájomnej zmluvy sa ruší pôvodné znenie bodu 2.2
a nahrádza sa novým nasledovným znením:
2.2 Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory v nehnuteľnosti:
2.2.1
nebytové priestory nachádzajúce sa na 2., 3., 4., 5. (iba 16 kancelárii) poschod í
nehnute ľnosti slúžiace ako kancelárske priestory a ich príslušenstvo o výmere
2 650,66 m2 , vyznačené v situačnom pláne, ktorý tvorí Prílohu č.4
2.2.2
8 podzemných odstavných plôch , vyznačených v situačnom pláne, ktorý tvorí
Prílohu č. 1 určených na základe alikvótneho podielu,
2.2.3
7 vonkajších odstavných plôch , ktoré sa nachádzajú na pozemku priľah l om
k nehnuteľnosti vyznačené v situačnom pláne, ktorý tvorí Prílohu č. 2 určených na
základe alikvótneho podielu ,
(ďalej len npredmet nájmu").
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku III. Nájomnej zmluvy sa ruší pôvodné znenie bodu 3.2
a nahrádza sa novým nasledovným znením:
3.2 Jednotková cena za prenájom je 102,- EUR bez DPH/m 2/rok (slovom: jednostodva EUR).
Cena za celý predmet nájmu je 270 367,32 EUR bez DPH/rok (slovom:
dvestosedemdesiattisíctristošesťdesiatsedem eur a tridsaťdva centov). Z toho je všeobecná
hodnota nájomného určená vo výške 210 269,88 EUR bez DPH/rok (slovom:
dvestodesaťtisícdvestošesťdesiatdeväť eur a osemdesiatosem centov) a priemerné náklady
na prevádzku a údržbu sú vo výške 60 097,44 EUR bez DPH/rok (slovom:
šesťdesiattisícdeväťdesiatsedem eur a štyridsaťštyri centov). Rozpis týchto prevádzkových

nákladov súvisiacich s prenájmom nebytových priestorov je uvedený v Prílohe č.3.
3.2.1
Zmluvné strany sa dohod li, že prenajímateľ bude vykonávať fakturáciu za užívanie
predmetu náj mu mesačne, a to vo výške 22 530,61 EUR bez DPH (slovom:
dvadsaťdvatisícpäťstotridsať eur a šesťdesiatjeden centov) vždy do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca, pr ičom táto suma pozostáva:
- zo všeobecnej hodnoty nájomného za mesiac vo výške 17 522,49 EUR bez DPH
(slovom: sedemnásťtisícpäťstodvadsaťdva eur a štyridsaťdeväť centov), cena je
v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení oslobodená od DPH a
- z priemerných nákladov na prevádzku a údržbu za mesiac vo výške
5 008,12 EUR bez DPH (slovom: päťtisícosem eur a dvanásť centov), k cene
bude pripočítaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení.
3.2.2
Zmluvné strany sa dohodli, že refakturácia telefónnych účtov z poskytnutých IP
telefónov bude účtovaná tak, že prenajímateľ vystaví faktúru za tieto náklady do
15 dní odo dňa obd ržania potrebných podkladov od dodávateľov. K cene bude
pripočítaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení.
Č lánok III.
ustanovenia
3.1 Ostatné ustanovenia Nájomnej zm luvy, ktoré neboli Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú v platnosti
nezmenené.
3.2 Nakoľko obe zm luvné strany sú povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o slobode informáciQ, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č.2 a daňové doklady
súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy
ukladá zákon o slobode informácií vo svojom ust.§ 5a a§ 5b.
3.3 Dodatok č.2 nadobúda p latnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a úči nnosť dňom
30.04.2015 v súlade s ust.§ 47a Občianskeho zákonníka.
3.4 Dodatok č.2 je vyhotovený v 7 vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží tri vyhotovenia
a nájomca obdrží štyri vyhotovenia.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v Dodatku č.2 prejavili slobodne a vážne, určite
a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad,
doplnkov a iných zmien, že Dodatok č.2 nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných
podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak tohto súhlasu ho
vl astnoručne podpisujú.
3.6 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú:
Aktualizované znenie Prílohy č. 1- Situačný plán podzemných odstavných plôch
Aktualizované znenie Prílohy č. 2 - S ituačný plán vonkajších odstavných plôch
Aktualizované znenie Prílohy č. 3 - Rozpis prevádzkových nákladov súvisiacich s prenájmom nebytových
priestorov
Príloha č. 4 - Situačný plán kancelárskych priestorov
Záverečné

V Bratislave dňa

29. APR. 2015

Prenajímateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Ing. Ladislav Lazár
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa

29. APR 2015

Nájomca:
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Príloha č. 3

ROZPIS PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH S PRENÁJMOM NEBYTOVÝCH
Druh

EUR/rok

EUR/mesiac

teplo

33 624,24 €
22 009,20 €
740,64 €
728,40 €
322,08 €

2 802,02 €
1 834,10 €
61,72 €
60,70 €
26,84 €

2 672,88 €
60 097,44 €

222,74 €
s 008,12 €

elektrická energia
vodné
stoč né

zrážková voda
odvoz odpadu
SPOLU

