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DODATOK e.2/2022 

K ZMLUVE 0 PRENAJME eASTI OBECNE1-10 POZEMKU t. 42/0D/2018 

Prenajimater: 

Nazov: 	 EKO-podnik verejnoprospegnych sluiieb 

Sidlo: 	 Halakva 20, 832 90 Bratislava 

V zashipeni: 	JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 

00 491 870 
DPH: 	 SK2020887022 

Bankove spojenie: 	Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava 

attu: 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
(cralej len „Prenajimater) 

a 

Najomca: 
Obchodne meno: 	LEYUAN, s.r.o. 
Sidlo: 	 Tomakkova 27, 831 01 Bratislava 

Zastiipeny: 	 Ji Guansheng, konater spoloZnosti 
35 741 724 

DPH: 	 SK2021372452 
Registrovany: 	OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vloika 	16837/B 
Kontaktria osoba: 	Ji Guansheng, tel.: +421 904 020 666 

e-mail: 

(d'alej len „Nljomca" a spolu s Prenajimaterom dalej aj „Zmluvne strany"). 

uzatvarajti po vzajorrinej dohode tento Dodatok C. 2/2022 
k Zmluve o prenajme C'asti obecneho pozemku C". 42 /OD/2018 zo dna 26.12.2018 

(cralej aj „Dodatok") 

eianok I 
throdne ustanovenia 

1.1 EKO — podnik verejnoprospegnych s1u2ieb ako Prenajimater a obchodna spoloCnosf VIREN, spot. 

s.r.o. ako Najomca uzatvorili dna 26.12.2018 Zrnluvu o prenajme asti obecneho pozemku L 
42/0D/2018 zo dna 26.12.2018 (dalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je najom Cash majetku 
v sprave EKO — podniku verejnoprospegnych sluIieb za LiC'elom prevadzkovania regtauracie. 

1.2 Vzhradom na potrebu Upravy predmetu zrnluvy a pray a povinnosti Zmluvnych stran 

vyplYvajucich zo Zmluvy sa Zmluvne strany dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku L 2/2022 
k Zmluve. 

dariok It 

Predmet dodatku 

2.1 Zmluvne strany sa dohodli na torn,*ie pewodne ustanovenie tlánku 3, bod 3.3.asf oplotenia 

arealu Kuchajda, za tit'elom umiestnenia reklamnych tabid( do rozmeru 180 x 100 cm) v poCte 3 ks 



sa nahrádza novým znením a  Článok 3 Predmet  zmluvy a Predmet náj.mu v bode 3.3. Zmluvy znie

nasledovne:

3.3    Prenajímateľ  prenec:háva  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2.tohto  článku  Zmlwy   do  dočasného

užívĹmia nasledo!i)ne:

časť obecného pozemku o výmere 18m2 - pozemok pod prýúrikovaným pristrčškom slúžiacim pre účely

skladcľvamia,

časť obecného pozernku o výmere 36m2 - pozemok pod prefiďbrikovaným prístreškom slúžiacim pre účely

skladova:nia,

časť obecného pozemku o výmere 103 m2 -pozemok pod letnou terasou pre účel reštauračných služíeb,

časť oplotenia areďlu  Kuchajda za účelom  umiestnenia reklamných tdbúľ  (  do rozmeru  180 x  100  cm  )

v počte 2 ks.  '

touto   Zmluvou     Nájomcovi   (   ďalej      aj   ,,Predmet   nájmu``),   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hľadiť

Prenajímateľovi nájomné  dohodnuté v tejto Zmluve.  Situačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má byť

Predmei;om nájmu poďra tqto  Zmluvy  tvori príbhu  č.  2  týto  Zmluvy.  Nájomca vyhlasuje,  že  takéto

vymedzenie  Predmetu  nájmu  je  dostatočne  z;rejmé  a určité,  pričom  situačné  vymedzenie,  ktoĺré  tvorí

Prílohu  č.  2  Zmluvy  súhlasí  poďra  osobnej  obhliaďky  so  stavom  na  míeste  sa:mom  avoči  takémuto

vymedzeniu nemá  výhrady a súhlasí s tým, čo má tvoriť Predmet nájmu`

2.2    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ustanovenia Článku 6 Nájomné a súvisiace platby, Platobné

podmienky Zmluvy sa nahrádza novým znením bod 6.2 a dopíňajú sa o no`ý bod  6.8 a 6.9 Zmluvy
a  znie nasledovne:

6.2. Zmluvné strany sa dohodlí na nájomnom vo výške 4126,10 EUR (ďalej aj  „Nájom:né) bez DPH za rok.

V prípade,  že  je  Nájomca  registrovaným platcom  DPH,  k Nájornnému bude  pripočítaná DPH  platná

v čase   zdaniteľného   plnenía.    Cena   Nájomného   bude   uvedemá   vo   Faktúrelsplátkovom   kalendári

s náležitosťami daňového dokladu v zmysle zákona č. 22212004 Z. z. v platnom znení a je neoddelíteľnou

súčasťou tohto Dodatku.

6.8  Nájomca  týmto  výslovne  súhlasí  s tým,   aby  mu  Prenajímateľ  na  plnenie  poskytova:né  poďl'a  tejto

Zmluvy vystavoval elektronické faktúry a tieto mu následne zasielal elektronickou fiorínou (e-mailom).

Pokiaľ  Prenajímateľ   zvolí   pTe   ]ednotlivé  plnenie   elektronickú  faktúru   ajej   následné   elektronické

doručenie, nie je povímný vystaviť faktú:ru v iii{j (listimej) fo.rm.

6.9  Za  účelom  elektronickej  fakturácie  si  Nájomca  volí  adresu  uvedenú  v záhla;ví  týto  Zmluvy,  pričom
v prípade zmeny  či doplnenia  ďalšej  adresy  je povinný  doručiť svoju požiadavlculoznámenie o  zmene
Prenajímateľcivi   aspoň   päť   (5)   pracovných   dní   pred   požadova:nou   účinnosťou   takejto   zmeny.
Premjímateľ  si  vyhradzuje  právo  overiť  si  správnosť poskytnutej  adresy  kontrolným  e-mailom,  a to
kedykoľvek  počas  trvania  vzťahu  založeného  touto  Zmluvou.  Nájomca  záľoveň  súh:lasí  s tým,  že
Prenajímateľ je oprávnený  za účelom zabezpečenia vierohod:nosti, neporušenosti obsahu  a čitateľnosti

elektrorických  fiaktúr   využívať  ftrmát   .pdf   alalebo   akýkoľvek   iný   obdobný   elektronický  fiormát,

pripadne  ftktúry  opatriť  zaručeným  ezektronickým  podpisom  (fiormát   .asice,  pripadne  .xzep)  alebo
heslom. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôr tretím dňom odo dňa jej  odoslania na
e-mailovú adresu Nájomcu, a to bez ohľadu na to, či sa s ňou Nájomca reálne oboznámi.``



tlanok HI 

Spoloene a zavereene ustanovenia 

3.1 	Zmluvne strany sa dohodli na torn, le ostatne ustanovenia Zmluvy zostavajU nezmenene. 

3.2 	Tento Dodatok sa vyhotovuje pisomne. Akekorvek zmeny alebo dopinky k nemu, ei k Zmluve je 

molne robif len formou pisomn3'Ich dodatkov podpisanSrch opravnenSrmi zastupcami oboch 
Zmluvm'rch stran. 

3.3 	Zmluvrte strany sa dohodli, le tento Dodatok k Zmluve nadobUcla platnosf dnom jeho podpisania 
oboma zmluvnyrmi stranami a neinnosf nadobuda pc) jeho zverejneni podra ustanovenia § 5a 
zakona e. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorch 
zakonov v zneni neskorgidi predpisov v sulade s ustanovenim § 47a Obeianskeho zakonnika. 
Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie Ueinnosti tohto Dodatku sa vyiaduje jeho 
zverejnenie, s eim salasi a nerna voei tomu iiadne vy'hrady. 

3.4 Zmluvne strany prehlasujU, e si tento Dodatok preeitali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
suhlasu ho opravneni zastupcovia oboch zm1uvri3ich start podpisujil ako prejav svojej slobodnej, 
v ''ainej a ureitej vole. 

3.5 	Zmluvne strany vyhlasujU, e su si vedome vgetkch nasledkov vyplkvajUc-ich z tohto Dodatku, 
ich zmluvna vornosf nie je nieim obmedzena a le im nie su mime okolnosti, ktore by im branili 

platne uzavrief tento Dodatok. V pripade, e taka okolnosf existuje, zodpovedaju za gkodu, ktora 
vznilcne zmluvnej strane tohto Dodatku na zaklade tohto vyhlasenia. 

3.6 	Tento Dodatok sa vyhotovuje v troth (3) rovnopisoch, kad s plainosfou originalu, prieom 
Prenajimater obdrii po dvoch (2) vyhotoveniach a Najomca obdrli po jednom (1) vyhotoveni 
Dodatku. 

Priloha 1 -Faktara/Splatkovi;r kalendar 	doklad v sidade so zakonom e. 222/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 
EKO — podrtik verejnoprosparqrch sluieb 
zast. JUDr. Daniel Hulin, poveren v3'71<onom funkcie riaditera 

EKO - podnik VPS 
HalaAova 20. 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 DIC: 202(00;7022 
4/ Ic DPH: SK2020887022 

dna 15.06.2022 
odtlaeok peeiatky a podpis 

Zmluvna strana: 
zast.: Ji Guansheng„ konater spoloenosti 

	 dna 15.06.2022 
odtlatierk peeiatky a podpis 



Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, as. 

tislo Utu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 7k/ /A92-  

FAKTCIRA Z. 12022167 

Celkom za predmet najmu: 

Celkom za sluiby [V+NI: 

1. Tepla Cflitkova voda 

2. Vzduchotechnika 

3. Chladenie 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 

5. Upratovanie 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 

7. Fond Lidriby a oprav 

8. Hygienicke zariadenia 

9. Elektricka energia priama 

10. Elektricka energia reiijna 

11. Odpad zakladnY 

12. Odpad zvy'Seny 

13. Odpad znilenY 

14. KCirenie 

15. Vodne a sto6ne 

16. Zraikova" voda 

EKO - podnik verejnoprospegnYch sluieb, Halakva 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 491 870 

DPH: SK2020887022 

VariabilnY symbol: 12022167 

K zmluve 	42/0D/2018 

(Mel najmu: prislugenstvo k prevadzke regtaurgneho zariadenia 

Predmet podnikania: pohostinska 6innost /bez ubytovacich zariadeni/ 

Odberater: LEYUAN, s.r.o. 

Adresa: Tornagikova 27, 831 01 Bratislava 

ItO: 

Prevadzkaren: 

35 741 724 

as obecneho pozemku, oplotenie 

It DPH: SK2021372452 

plocha: 	159,00 

jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka spolu [C] 

roZne 

spolu [C] 

splatka 1/6 

25,30 € 18,00 m2 455,40 75,90 

25,30 € 36,00 m2  910,80 151,80 

25,30 € 103,00 m2  2 605,90 434,32 

77,00 € 2,00 rn2  154,00 25,67 

4 126,10 687,68 

0,00 0,00 

0,0000 €/mVrok 0,00 M3  0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m2 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m2 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m 2 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m 2 0,00 0,00 

0,0000 €/naj./rok 1 nájomca 0,00 0,00 

0,0000 €/naj./rok 0,0 koeficient 0,00 0,00 

Spolu za sluiby 'V": 0,00 

0,0000 €/kWh 0,00 kWh/rok 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m2  0,00 0,00 

0,00 

0,0000 €/prev./rok 

0,0000 €/prev./rok 

0,0000 €/prev./rok 

0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 m2  0,00 0,00 

0,0000 €/m3/rok 0,00 m' 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 159,00 rn2  0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N': 0,00 

Predmet najmu 

zaujatie priestoru 

zaujatie priestoru 

zaujatie priestoru 

zaujatie priestoru 

EKO - podfik VFW 0 
Habdova 20, ?" 1)0 

tO: 00491870 
DPH: S] 

15.06.2022 

Vystavil: 

2/ 

Prevzal:  



EKO - podnik verejnoprospe§nYch sluieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 	 IL): 491 870 

SK04  5600 0000 0018 0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

SPLATKOW KALENDAR - FAKTORA 

VariabilnY symbol: 12022167 	(ZhodnY VS poulivaf pri vietkYch jednotlivYch Ohradach faktury 

K zmluve Eislo: 42/0D/2018 

Odberater: LEYUAN, s.r.o. 

Adresa: Tomakova 27, 831 01 Bratislava 

163: 35 741 724 	 le DPH: SK2021372452 

Ceny sü uvadzand v € 

najom 	najom 	najom 	sluiby 	sluiby 	slu2by 	spolu 	uhradif do 	datum dodania 

bez DPH 	DPH  20 % s DPH 	bez DPH 	DPH 20% s DPH 	k uhrade 	 najmu a sluiieb 

1 687,68 137,54 825,22 0,00 0,00 0,00 825,22 30.06.2022 30.06.2022 

2 687,68 137,54 825,22 0,00 0,00 0,00 825,22 31.08.2022 31.08.2022 

3 687,68 137,54 825,22 0,00 0,00 0,00 825,22 31.10.2022 31.10.2022 

4 687,68 137,54 825,22 0,00 0,00 0,00 825,22 31.12.2022 31.12.2022 


