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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY SPOJENEJ
S BUDÚCOU ZMLUVOU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Č. BK1193/2O21IBVS

medzi

VODOHOSPODARSKE STAVBY MALACKY, a.s.
ako Budúcim predávajúcim

a

‚ Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
ako Budúcirn kupuj úcim



Tento DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY SPOJENEJ

S BIJDÚCOU ZMLUVOU O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Č. BK/193/2O21JBVS (d‘alej len

Dodatok) sa uzatvára podl‘a 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov, medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

(1) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., so sídlom Pezinská 1098, 900 01

Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 412 114, DIČ: 2020356932, iČ DPH: SK2020356932,

spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa,

Vložka č. 1283/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva

(d‘alej len Budúci predávajúci), a

(2) Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava,

Slovenská republika, IČO: 35 850 370, DIČ: 2020263432, iČ DPH: 5K2020263432,

spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa,

Vložka č. 3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva

a generálny riaditel‘ a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘ (d‘alej len

Budúci kupujúci)

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej jednotlivo len ako Strana alebo spoločne ako

Strany).

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Strany uzatvorili dňa 07. 07. 2021 Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Spoj enej

s budúcou zmluvou o zriadení vecného bremena Č. BK/l 93/202 l/ByS, účinnú od 21. 07. 2021

(d‘alej len Budúca zmluva), predmetom ktorej je stanovenie podmienok, po splnení ktorých

Strany pristúpia k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Budúci predávajúci prevedie

výlučné vlastníctvo k Infraštruktúre na Budúceho kupujúceho;

(B) V zmysle článku 2. ods. 2.3. (Podmienky uzatvorenia Kúpnej zmluvy) písm. a) sa Budúci

predávajúci zavázuje zaslat‘ Budúcemu kupujúcemu Výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy

spolu s návrhom Kúpnej zmluvy do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia;

(C) Kolaudačné rozhodnutie bob vydané dňa 12.11.2021, pričom právoplatnost‘ nadobudlo dňa

09. 12. 2021;

(D) Dňa 12. 01. 2022 Budúci predávajúci požiadal Budúceho kupujúceho o predIženie lehoty na

zaslanie výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy z dóvodu potreby doriešenia závázku Budúceho

predávajúceho v zmysle článku 6. (Zriadenie vecných breniien) Zmluvy, nakol‘ko za tým

účelom bob nevyhnutné zo strany Budúceho predávajúceho zabezpečit‘ vypracovanie nového

geometrického plánu, ktorý toho času ešte nic je úradne overený a nie je možné na základe neho

zabezpečit‘ zriadenie vecného bremena resp. zabezpečit‘ prevod práv zodpovedajúcich vecnému

bremenu;
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Len STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

Strany uzatvárajú tento Dodatok v znení, ako je uvedené ďalej.

1. VÝKLAD

(a) Pojmy S vel‘kým začiatočným písmenom výslovne nedefinované v tomto Dodatku majú

význam, aký imje pridelený v Budúcej zmluve.

(b) Pravidlá výldadu uvedené v článku 1.2. až 1.4. Budúcej zmluvy sa použijú aj na výklad

ustanovení Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

(a) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku sa Budúca zmluva mení a doplňa

nasledovne:

(1) V článku 2. ods. 2.3. (Podmienky ‚izatvorenia Kúpnej zmluvy) Budúcej zmluvy sa

doterajšie znenie písm. (a) v celom rozsahu nahrádza novým znením:

„(a) Oprávnená strana sa zaväzuje zaslat‘ Zaviazanej strane Výzvu na uzatvorenie

Kúpnej zmluvy spolu s návrhom Kúpnej zmluvy, v znení zhodnom s pripojeným textom

Návrhu Kúpnej zmluvy, resp. s teXtom doplneným a!alebo zmeneným v súlade

s článkoin 2. ods. 2.2 (Doplnenie a zmeny Návrhu Kúpnej zmluvy) Zmluvy vrátane

dokladov uvedených v článku 2. ods. 2.5. (Podmienlcv kolaudácie Kanalizácie 2

a odovzdanie Infraštruktúíy,) písm. b) bod 2. Zmluvy, a to do 3 (slovom: troch)

mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

Oprávnená strana je oprávnená vyzvat‘ Zaviazanú stranu na uzavretie Kúpnej zmluvy

najskór v deň nasledujúci po dni splnenia vyššie uvedenej podmienky, pričom skoršia

ýzva sa bude považovat‘ za nerealizovaná, a to aj na účely 292 ods. 3 Obchodného

zákonníka.“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Jazyk a rovnopisy

(a) Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhokol‘vek prekladu zo

slovenského jazyka do akéhokol‘vek mého jazyka zostáva verzia Dodatku v slovenskom

jazyku rozhodujúca.

(b) Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch. Budúci kupujúci dostane štyri (4)

rovnopisy a Budúci predávajúci dva (2) rovnopisy.

3.2 Rozhodné právo a oddelitel‘nost‘

(a) Dodatok a jeho výklad sa riadi právnynn predpismi Slovenskej republiky, primárne

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(b) V prípade rozporu medzi ustanoveniam Dodatku a dispozitívnymi ustanoveniani

všeobecne záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia Dodatku.
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(c) Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Dodatku v akomkol‘vek ohľade

protiprávnym, neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá ani oslabená

zákonnost‘, platnost‘ či vykonateľnost‘ zostávajúcich ustanovení Dodatku, okrem

prípadov, ak je z dóvodu dóležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého

neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemóže byt‘ oddelené od ostatných

príslušných ustanovení. Strany sa zaväzujú zabezpečit‘ uskutočnenie všetkých krokov,

ktoré budú potrebné na to, aby bob dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré

neplatné ustanovenie tejto Dodatku v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

3.3 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala abebo mala možnost‘ konzultovat‘ obsah, význam a dósledky každého

ustanovenia Dodatku, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov, ktorých

považovala za vhodných, a

(b) uzatvorila Dodatok s plným pochopením jeho podmienok a že ktorákol‘vek Strana

v rámci rokovaní o Dodatku ani pri jeho uzatvorení neprevzala na seba akýkol‘vek

fiduciárny ani iný implicitný záväzok navzájom, ani voči tretej osobe,

3.4 Záverečné vyhlásenie

Strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu, bez akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými

podpismi, ktoré k nemu pripájajú.

3.5 Účinnost‘ Dodatku

(a) Dodatok nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenýml zástupcami oboch Strán a

účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnema v súlade s príslušnými všeobecne

záväznými právnymi predpismi, pričom také zverejnenie je povinný zabezpečit‘ Budúci

kupujúci.

3.6 Ochrana osobných údaj ov
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„Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo

identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné

Číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú

špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúmu alebo sociálnu

identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna Strana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhou

Stranou, táto druhá Strana je povinná ticto osobné údaje spracovat‘ v súlade s príslušnými

právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia

EÚ Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov (d‘alej len „GDPR“)), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy

v ich aktuálnom znení. Strana je povinná zabezpečit‘, aby boli vykonané všetky príslušné

preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo

zničeniu osobných údajov. Pokial‘ sa osobné údaje jednej Strany stanú dostupnými pre

neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne

upovedomit‘ dotknutú Stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súČinnosti s

dotknutou Stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zmierniť následky straty alebo

neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je Strana povinná

vykonat‘ všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní

partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných

údajov, ktoré sú súčast‘ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Stranu

vzt‘ahujú povinnosti v zmysle GDPR.

V dňa V Bratislavc dňa

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY Bratislavská dárenská spoločnost‘, a.s.

MALACKY, a.s.
ako Budúci predávajúci ako Bu ‘ci ku júci

r

Meno: Ing. Jozef Gallo Meno: J r. Peter Olajoš

Funkcia: predseda predstavenstva Funkcia redseda predstavenstva

(notársky overený podpis) a gener ny riaditel‘

OUDÁ

ľ‘\

Pezinskj ul. d 1098 Meno: In arián Havel
I 90101 Malacky I .

Funkcia: clen predstavenstva a lnvestlcny
riaditel‘

5V rSLAVSKÁ

.í L)CNO9‘ .s.

•+ • ‚ rrešJ4
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE

(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Jozef Gallo, dátum narodenia: 26.01.1957, rodné číslo: 570126/6406, pobyt: Ľanová

5722/10, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným

spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HD545570, listinu predo mnou vlastnoručne

podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 176774/2022.

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine

( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

RENÁTA NE .COVÁ
C‘LC

Mgr. Renáta Nemcová
zamestnanec

poverený notárom

Malacky dňa 25.02.2022 iJ/
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