Dodatok č. 3
k Zmluve č. 23/1993
Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ján Sandtner, starosta
IČO: 00 603 406
DIČ: 2020919120
IČ DPH: nie je platcom
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava-Dúbravka
Číslo účtu: 10128032/0200
Právna forma: Zriadená zákonom č. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „ prenajímateľ“)
a
Nájomca: FK CRA, s.r.o.
Sídlo: Repašského 18, 841 02 Bratislava
Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Miroslav Janky, konateľ
IČO: 35 693 720
DIČ: 2020348528
IČ DPH: SK2020348528
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11294/B
(ďalej len „nájomca“)
Dodatkom č. 3 sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa Zmluva č. 23/1993 zo
dňa 08.04.1993, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.1996 a Dodatku č. 2 zo dňa 13.07.1999
nasledovne.

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom 10 veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu, podľa
znaleckého posudku cena 1 kontajnera predstavuje sumu 331,94 Eur. Celková hodnota kontajnerov
predstavuje sumu 3319,4 Eur.
Čl. III
Čas a cena nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene nájmu vo výške 10% z ceny prenajatých vecí, ročne, na dobu
určitú, do doby odpredaja predmetu zmluvy. Ročné nájomné za 1 kontajner predstavuje sumu
33,194 Eur, t.j. 10 kontajnerov v celkovej sume 331,94 Eur.

2. Nájomné sa bude uhrádzať polročne, vždy do 15 dní nasledujúceho polroka, na základe
odberateľskej faktúry vystavenej Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Dúbravka v celkovej
sume 165,97 Eur.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy č. č. 23/1993 zo dňa 08.04.1993, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa
01.07.1996 a Dodatku č. 2 zo dňa 13.07.1999 zostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží dva
rovnopisy a nájomca dva rovnopisy.
3. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl.
Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona 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. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §5a zákona o slobode informácií
v spojitosti s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 19.12.2012
Prenajímateľ:

......................................................
Ing. Ján Sandtner
starosta
v.r.

V Bratislave, dňa 19.12.2012
Nájomca:

.................................................................
Ing. Miroslav Janky
konateľ
v.r.

