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Dodatok č. ?
k Zmluve o nájme pozemku č.j.: 091-ló-02-1

uzatvoľená podľa $ 663 a nasl. zákonaě.4Qll964 Zb' občiansĘ zákonník v znení neskorších
pľedpisov

Pľenajímatel':
so sídlonr:
v mene pľenajímateľa koná:
IČo:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kÓd:
(ďalej,,prenaj ímateľ'')

obec Dunajská Lužnől
Jánošíkovská 46617 ,90Q 42 Dunajská Lužná
Štęfanom Jurčíkom, starostom obce
00 400 009
20206637ss
VÚB Bratislava
sK2 I 0200000000002 5s22tt2
SUBASI(BX

Nájomca: HENKYHO JAZDCI, občianske združenie
Adľesa: Cyprichova 14, 83l 54 Bratislava
Pľedsęda oZ: Lýđia Danihęlová
lČo: 30 793 955
občianske združenie ľegistľované IVlV SR pod číslom: VVs/l-900lg0-4}577-|
(ďalej ,,nájomca'')

uzatvárajú tento Dodatok č. 2kZmluve o nájme pozemku č.j.: 091_16_02_1 zo dňa
20.06.2016, ktoľým

sa mení čl. m ods. 2 a z;nię

Článok III.
Pľedmet nájmu

2.' Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do vŽivania:
pozenrok KN_E, parcela číslo 756 v celej výmere 103 m?, druh pozemku _ trvalé

trávne porasty
z pozemku KN-E, parcela číslo 82l časť pozemku o výmerę 2355 m', druh
pozemku * tľvalé trávne poľasty

- Z pozemku KN-C, paľcela číslo 761110 časť pózemku o výmeľe 2599 m', druh
pozemku - ostatné plochy

Celkovo pľenecháva pľenajímateľ nájomcovi do užívania pozemky o celkovej ýmere 524t
Íl'2. Predmetu nájmu je vyznač,ený na gľaÍickom náčrte na oddelęnię prenajímaných
nęhnuteľností, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddelitęľnú čast'tohto dodatku.

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



sa dopĺňa čl. V. o ods. 5, ktoý znie:

ČHnoľ v.
Doba nájmu, pľevzatie pľedmetu nájmu

5. Zmenšęnię Predmętu nájmu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej
uznesením ě' 2Q22l06-20 zo dřn 07.07.2022, ktoté tvoľí ako pľílohu ě. 2 neoddęliteľnú časť
tohto dodatku.

ostatné články zmluvy ostávajú nęzmenené'

Závęregné ustanovenia

És
l. Zm|uvné strany vyhlasujú, žę Dodatok č. 2 kzmluve uzatvoľili na ztlklade ich vźĺźnej

a slobodnej vôle, nebol vzavretý v tiesni ani za nápađne nevýhodných podmięnok,
dodatok si pozome pľečítali a na znak bezvýhľadného súhlasu s jeho obsahom ho
podpisujú'

2. Tęnto dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, zktoýchjeden obdrží nájomca a dva, pľenajímatcl'.
3. bodaiok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnosť

dňom nasledujircim po dni jeho zveľejnenia v Centrálnom ľegistľi zmlúv.

i

ĺr

ü
:
x

t

V Bratislave' dňa: 25. 11"

cĺ
i,{lava

M V Dunajskej Lužnej 11"W

Hq ,{ĺzo
j-gratcypr ov-á 14

o
Lýdia Danihelová
pťedseda oZ staľosta obcę

€rc

Prílohy: 1 _ gľaÍický náčrt na oddelenie pľenajímaných nęhnuteľností
2 - uznesenie obecného zastupiteľstva č,. 2Q22l06-20 zo dňa 07 .07 .2022
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oBEcNÝ ÚRA D' Jánošíkovská 42 Du Lužná

Prerokovalo bod programu ć.20

ŽiaaosťBistro u Poteho, s.r.o. 
' 
č.'. 1094glzo22zo dňa 13'06.2022

ĺ) obccné zartupitelttvo schval'uie
uzatvorenie dodatku. k náJomnej zmluve medzi obcou Dunajská Lužná a HENKYRIDERS o.z., na základe ktorého dôJde k zmenšeniu predmetu nájmu o 80 m2v časti pozemku p.č.76L/to, k.ú. :ánőšĺrova, áró:e iĺt,i.*t 

"iioiJiäřĺ v prílohe
tohto uznesenla.

b) obecné zartupltcľrtvo rchvaľuJc
zámer.prená;m.r1-časti pozemru p.č. 79ĺlto, k.ú. Jánošíková, ako Je vyobrazenáv prílohe tohto uznesenia v prospéch nájomgti gisiroů Poteho, s.r.o. za náJomné voyýšre 300,_EuR mesačne, ńa däuu.ne*eltĺ 

' 
uýpou"anou lehotou 6 meslacov, zaúčelom umlestnenia bufetu ýchleho oočárswéńiá, s otváracou dobou max. doz2'o0 hod. Zámer prenájmu śa schvaľuje z aovoJl hodného o.oĹimoľ'o zreteľa,ktoý spočíva v dosiahnutí dohody ;ĺeaí,ńđľlo naió'.u i ii"J"t"]ä ä prepusteníčasti predmetu ýJmu žiadateľóviĺ .düń;ia'-'špońovísk (bicrosová dráha,skatepark, tenisové kurty a športová irala', týtlôtia-sái o dop|ntové;lu}5y ýchlehootčerstvenia, ako_ aj v'nutnbsti 

'ukončiŕ' ňáĺá"i zluä.t"ľá v oueiňe]- otdove naKováčskel ulici z dôvodu jej rekonštrukcle.
Návrh riešenia (unimobuňkä, parkovanie) žiadateľ predloží do ďalšieho oZ.

Výpis z uznesenĺ obecného zastupiteľstva v DunaJrkej Lužnej é,.2o22to6-2a

obecné zastupiteľstvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutĺ dňa 07.07.2022

Uzncgenlc bolo lenó

V Dunajskej LuŽnej 18.07 '2022

Słru

$(u'

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
prednostka Úradu Lr//

oBEcNÝ Úneo
Jánośíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná
-1.

Doručuie sa;
lveta Hanicová -

oB,FcNY r,rl{ADJłlto{íĺĺvshá f('{)0 4/ l }ltlt.usl(tt LU'nó

Za: I MariánErnestOltus,
ť.ubomíršesták

Proti o
Zdržal saz 0

rítomní:N 3 Ivan Peter Fran
Nehlasovali: 0

Teĺefón číslo; 02ĺ402598 13 fax 598 33 e-mail I prednostka@dunajskaluzna.sk
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