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DODATOK C. 1 K ZMLUVE O UZAVRETI BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY

Č. BK1362/2OI8IBVS

rnedzi

GRAND KOLIBA, s. r. o.

iko Budúc iiii ptedvaj úc irn

a

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

ako Budúcirn kupujccim



Tento DODATOK Č. 1 K ZMLIJVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY Č.

BK1362/2O18JBVS (d‘alej len Dodatok) sa uzatvára podl‘a * 289 anasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, medzi nasledovnýnii zmluvnýrni stranami:

(1) GRAND KOLIBA, s. r. O., So sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO:

47 530 561, DIČ: 2024037235, iČ DPH: SK2024037235, spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom

registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 97192/B, konajáca

prostredníctvom: Ing. Martin Valašík, konateľ a Ing. Michal Mrník, konateľ (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: SK2020263432, spoločnost‘

zapísaná v Obchodrmorn registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.

3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny

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

kupuj úci)

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci d‘alej jednotlivo len ako Strana alebo spoločne ako 4

Strany).

VZHLADOM NA TO, ŽE:

(A) medzi Stranami došlo k uzavretiu Zmiuvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Č.

BK/362/2018/BVS zo dňa 20.03.2019, ktorá nadobudla účinnost‘ dňa 23.03.2019 (d‘alej len

Biidúca kúpiia zmluva), na základe ktorej sa Strany zaviazali spoločne uzatvoriť Kúpnu

zmluvu I a Kúpnu zrnluvim 2 tak, ako sú tieto definované v Budúcej kúpnej zmluve,

(B) v dósledku realizácie Infraštruktúry došlo k zmene rozsahu Pozemkov, definovaných v Budúcej

kúpnej zmluve, na ktorých sa Infraštruktúra skutočne nachádza a ku ktorým je nevyhnutné

rnajetkovo-právne vysporiadat‘ vzťahy tak, aby Budúci kupujúci mal po nadobudnutí

Infraštruktúry k týrnto pozernkom oprávnenie na ich užívanie v súvislosti s uložením

a prevádzkovaním Infraštruktúry, a

(C) Strany majú záujem upravit‘ vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s majetkovo-právnym

vysporiadaním vzťahov ku všetkýrn Pozernkom, dotknutým Infraštruktúrou,

STRANY SA DOHODLI:

na uzatvorení Dodatku č. I k Budúcej kúpnej zmluve (d‘alej len Dodatok) tak, akoje uvedené d‘alej:

1. VÝKLAD

(a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenorn výslovne nedefinované v tomto Dodatku nlajú

význam, aký imje pridelený v Budúcej kúpnej zmluve.

(b) Pravidlá výkladu uvedené v článku 1.2. až 1.5. Budúcej kúpnej zrnluvy sa použijú aj na

výklad ustanovení Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

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

nasledovne:
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(1) V článku 1. ods. 1.1. (DeJYnície a výklad) Budúcej kúpnej zmluvy sa doterajšia

definícia Kolaudačného rozhodnutia v celom rozsahu ruší a nahrádza sa

novým znením takto:

„Kolaudačné rozlwdnutie I iiaiiiená ro:hodnutie povolíjúce iižívanie Objektu 1,

čast‘ Objektu 2, Objekt 3 a časť Objektu 4, Č. OU-BA-OSZP3-

2020/0231 02/GEE/ilI-6881, vydané Okresnýni Ú radom Bratislava, odboroni

starostlivosti o životné prostredie, oddelenínz ochrany prírody a vybraných zlož/ck

životného prostredia, dňa 11. 09. 2020, ktorénadobzídloprávoplatnost‘dňa 13. 10.

2020, vrátane opravy zrejmej chyby v písomnonz vv1iotovenírozhodnutia Č. OU

BA-OSZP3-2021/034173-002 zo dňa 28. 01. 2021 a ro:hodnutia Č. OU-BA

OSZP3-2021/079883-002 zo dňa 14.06.2021.

Kolaudačné rozhodn utie 2 nainená rozhodn litic povolíjÚce tižívanie časti

Objektu 2, Č.: O U-BA - OSZP3-201 8/07831 2/JEM/JIí-63 12 vvdan é Okresnýun

Úradonz Bratisla va, odboroni starostlivosti o životné prostredie, oddelen (ni

ochrany prírodv a vybraných zložiek životného prostredia, dán 05.11. 2018, ktoré

nadobudlo právoplatnost dňa 26. Ji. 20/8 viz/tane opravy zrejlnej chyby

v písoninom vyhoto ven Í rozhodnut/a Č. O U-BA -OSZP3-2 O 18/07831 2ĺJEM/11i-opr.

zo dňa 22. 11.2018.

Kolaudačné rozhodnutie 3 znamená ro;/iodniaie povofliji/ce užÍt‘anie ččisti

Objektu 4, Č.: O U-BA - OSZP3-20 19/0 14965ĺGEE/ÍÍÍ-6 716 vvdan é Okres,iýmn

Úradoni Bratislava, odbaroni starostlivosti o životné prostredie, oddelen (ni

ochrany prírody a vybraných Iožiek životného prostredia, ílňa 16.12. 2019, ktoré

nadobuidlo právoplatnost‘ dán 31. 01. 2020 (1. Čast‘).

(2) V článku 1. ods. 1.1. (DeJn(cie a výklad) Budúcej kúpnej zniluvy sa doterajšia

definícia Objektu 1, Objektu 2, Objektu 3 a Objektu 4 v celom rozsahu ruší

a nahrádza sa novým zneníni takto:

„Objekt 1 znamená vodovodu Ú infraštruktÚru označen Ú podli Kolaudačného

rozhodnutia I oko objekt

SO 01 Vodojem VtáČnik, pozostávajÚci z nasleclovných objektov:

a) Vodojem 2 x 500 ni3, s pádorvsnýnu rozniernui 19,30 x 15,5 ni na kóte

219,00 nu n. uui./224,OO ni n. m.,

b) ManipulaČná komora: automatická tlaková stanica ATS a čelpacia stanica

Čs.

SÚčastni objektu SO 01 sÚ v zmysle KolaudaČného rozhodnut/a tieto dilšie

objekty:

Sta vebná Čast‘:

(1) objekt SO 02 Oporný mÚi;

(2) objekt SO 03 Terénne a sadové Úpravy,

(3) objekt SO 04 Oplotenie areálu,

(4) objekt SO 05 Výtlačné potrubie DN 200 z tvárnej l/otmy v dfžke 407,24 ni

(5) objekt SO 09 NNprípojka,
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(6) časť objektu SO 08, a to:

- Kamenina trieda /60, DN 300, dížka 22,59 in, Š12 — Š (Šje šachta pred

vodoje,nom),

- PE, DN 300, dÍžka ]732 in, Š12 — RŠ (zvod dažd‘ových vád — žlibu z vodojemu),

- PVC, DN 200, dÍžka 9,95 ni, Š - Vodojem (preliv) (časťpotrubia, nachádzajáca

sa v objekte vodojemu je z maten cl/u HDPE),

- PVC, DN 110, dížka 10,85 mn (odpad), (čast‘potrubia, nachádzajúca sa v objekte

vodojemu je z materiálu HDPE),

- PVC‘, DN /25, dÍžka JO,] in, Š - Vodojem (vvpášt‘anie z vodojemu), (čast‘

potnubia, nacliád:ajúca sa v objekte vodojemu je z materiálu HDPE),

Technologická čast

PS 0] Ceipacia stanica,

PS 02 Elektrotechnologická čast‘ vrátane podobjektov:

PS 02. J Motorická inštalácia,

PS 02.2 M a R, ASRTP, PS,
4

PS 02.3 Bezpečnostný prístupo‘i‘ systém (BPS),

PS 02.4 Rádiový prenos,

nachcldzajúci sa na Pozemkoch, špecifikovanich 1‘ písm. (a) bod J. a 2., písm. (b),

písm. (c) bod J., písm. (d) a (e) tohto odseku Dodatku.

Objekt 2 znamená vodovodná i;faštruktÝrii označená pod/a Kolaudačnélzo

iv:luodnutia J v spojení s Kolaudač,rni rozhodnutím 2 oko SO 06 — Zásobné

potrubie Ji. tlakové pásmo, DN 200, ti‘ániia Iiaiina, spolu i‘ dÍžke 264,56 rn, PiV 10,

nacháclzajáci sa uza Po:emkoch špecfikovaných v písni. (a) bod 3., písm. (b),

písni. (c) bod 2., 4. až 7., písm. U) a (Ii) to/uto odseku Dodatku.

Objekt 3 znamená uvdou ‘odná iifraštiuktání označená pod/i Ko/audačného

roz/uodnutia I ako SO 07 — Zásobné potrubie lil, tlakové pásmo, DiV 150, tu‘ánna

halma, dÍžka 78,97 ni, PN JO, nachzáclzajáci sa na Pozemnkochi špeckovaných

1‘ písm. (a) bod J., písni. (b), písm. (c) bod 4. a 5. a písm. (e) to/uto odseku

Dodatku.

Objekt 4 znamená kanalizačnú iij}aštruktumru označená podlá Kolaudačného

nozhodnutia 1 u‘ spojení s KolauiclačnÝ,i, rozhodnutím 3 oko SO 08 Jednotná

kanaliácia, ktoná pozostáva z nasledovných častí:

(a) Čast‘šO — šJ — š2

DN 600 materiál PVC korug v dÍžke 19,97 nu od napojenia — š],

DN 600 materiál kamenina v dÍžke 18,81 nu š] — š2

(b) Čast‘š2—š12

DN 600 materiál kamenina v dÍžke /57,05 mn

DiV 500 matem ial kamenina dlke 40 75 mn šlO — šJ2
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nachédzajáci sa na Pozemkoch, špecijikovaných v písm. (c), (D a (g) tohto odseku
Dodatku.“.

(3) V článku 1. ods. 1.1. (Defin(cie a výklad) Budúcej kúpnej zmluvy sa doterajšia
definícia Pozemkov v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením takto:

„Pozemky znainenajá pozemky, na ktorch sa naclzdd:a ÍnJ}aštriíktúra, a ktor‘,ni
sa rozwnejú nasledovné pozemky:

(a) parcela regist,-a „C“,

1. parcelné číslo 4824/7, o výmere 3902 iii2. druh pozemku zastavaná
plocha ci nádvorie,

2. parcelně číslo 4824/90, o výrnere 2879 rn2, druh pozemku zasta vand

plocha a nádvoria,

3. parc. Č. 4897/3, druh pozemku vinice, vnzera 114 rn2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 7908 v podielovom spoluvlastníctve
Budúceho predávajúceho a tretích osób — iiiajitelbv bvtov a nebytových
priestorov v projekte GRAND KOLIBA,

(b) parce/a registra „C“,

1. parcelně číslo 484 1/5, o výmere 867 druh pozemku vinica,

zapísan‘ na liste vlastníctva Č. 7303 vo vlastníctve Ing. Peter Puško rod.
Puško, Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislavu,

(c) parcela registra „C“,

1. parc. č. 4857/1, o výmere 2265 in2, druh pozemku ostatnd plocha,

2. parc. č. 4859/1, druh pozemku ostatně plocha, vý,nera: 187 rn2,

3. parc. Č. 4859/2, druh pozemku zastavand plocha a nádvorie, výrnera:
226 in2,

4. parc. Č. 4858/3, druh pozemku ostatně plocha, i‘ýmera: 2464 in2,

5. parc. Č. 4858/4, druh pozemku zasta vand plocha ci nědvorie, výrnera:
121 rn2,

6. parc. Č. 4868/4, druh pozemku ostatně plocha, výmera: 263 in2,
7. parc. Č. 4885, druh pozemku ostatně plocha, vmera: 1226 iii2,

zapísané na liste vlastníctva Č. 3605 vo ‘‘lastníctve SR — Slovenský
pozemkovýfond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,

(d) parcela registra „C“, parcelně číslo 4845/10, o výmere 32 mn2, c/rit/u

pozemku ostatně plocha, zapísaný na liste vlastníctva Č. 3864, vo vlastníctve

spoloČnosti Západoslovenská distribučně, as., Čulenova 6, 816 47
Bratislava,
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(e) parcela registra „C‘, parcelizé číslo 4824/35, o výmere 491 m ciru/i
pozemku ostat;zci plocha, zup ísaný na liste vlastníctva Č. 7405 vo vlasrn(ctve
Pi edai ajuceho

(f) paicela iegistia C paícelne cislo 4854/7 diuh pozem?u ostatna plocha
‘‘nzeia 1815 m2 zaplsan) na liste vlastmcta 7317 (to/zo caszi vo
výlučnom viastníctve spoloČnosti BestWine s.r.o., JelačiČova 8, 82] 08
Bratislava),

(g) parcela registra „C“,

1. parc. Č. 4873/41, druh pozemku vinica, výmera: 559 m2,

2. parc. č. 4873ĺ], ciru/z pozemku ostatná plocha, výmera: 1513 m2,

zczpísané na liste i‘lastníctva 7442 (toho Času v poclielovom spoluvlastníctve
viacerých fyzických osb),

(h) parcela registra „C“, parcebié Číslo 4854/4, drtili pozemku zczstczvaizcí
plocha a ncídvorie, výmera: 1011 ‚;i2, zapísan na liste viastníctva 5762
(toho Času v pochelrn‘om spoluvlastníctve viacerých f‘z‘zickýclz os5b),

izctchcklzajce sa v katcistrcílnonz území Vi;zohrczcly, obec Brcttislczvci — ni. Č. Nové

Mesto, okres Bratislava III.

(4) V článku 2. ods. 2.3. bod 2.3.2 (Podinie4‘zky uzatvore;zia Kúpnej ziníuvy 2) sa
doterajšie znenie písmena (a) v celom rozsahu nahrádza novým znením takto:

‚(cz) Oprávizencí strcmcz sci zavázuje naj;zeskňr tri (3) mesiczce prcci skozzČením
platnosti a účinnosti Z,nlúz‘ o odbornom výkone prez‘cíc/zkv zaslat‘
Zaviazanej strolze Výzvu na uzarvore,zie Kúpnej zniluz‘v 2 spolu s (1)
‚záz‘,ízom Kúpnej znzluvy 2, v znení zhodnom s pripojeJz\I1z teXtom Návrhu
Kúpnej :mlzivv, resp. s textom doplnenýin a/alebo znieneizýnz v súlade
s Článkoni 2. ods. 2.2 (Doplnenie a zmenv Návrhu Kiípnej znzluvv) a (ii)
kópicznú listoz‘ vlastníctva, preukazujúcic/z zriadenie vecného breinena

v prospech Buclúce/zo kupujzíce/zo na Pozemkoch, bližšie cleJ7novaizýc‘/z

v Článku 1. ods. 1.]. (Definície a výklad) tohto Dodatku. Buclúci

preciávajúci zšak podpisoin tohto Dodatku bene na veciomie, že Výzvu na

uzatvorenie Kúpizej znzluvv 2 spolu s ‚závrhom Kúp;zej zin/uty 2 nic je

oprávneiz\ podat‘ skár, ako biidú inajetkoz‘o-prcít‘;ze vvsponiczciané vzt‘ahv
ku všetkýnz Pozemkom, na ktorýc/z sa nachádza Ilfľaštruktúra (Objekt 1,

Objekt 2, Objekt 3 a Objekt 4); (skoršia výzva sa bude považovat‘ za

nerealizovaná, a to aj na účely 292 ods. 3 Obcizoclného zákonníka). “.

(5) V článku 2. ods. 2.3. bod 2.3.2 (Podu,zieizky uzatvorenia Kúpnej zmluvy 2) sa
doterajšie znenie písmena (d) v celom rozsahu nahrádza novým zneníni takto:

(cl) Strany sa zároveň dohodu, že czk Buclúci predávcijúci oko Oprávneizó
strana nezašle Buclůcemu kupujúcemzi oko Zczviazcznej strane Výzvu na
uzatvorelzie Kúpnej zmluvv 2 spolu s jej ;távrhom a kópicinti listov

vlc,stníctva v súlacie s písnzenonl (a) tohto odseku Zíniuvv ctili tridsat‘ (30)

dní prcci skončením platnosti a účinnosti Znzlúv o oclborno;n výkone
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prevádzkv, pričoin Budí/ci kupí ýúci má vedonzosť o tom, že podnúenka

niajetkovo-právneho vvsporiadania v:ťahov k Po:emkov v :nzvsle článku

6. (Zr/aden/e vecnch breinien) Zrnluvv bo/a zo straizv Budúceho

predávajúceho preukázate/ze spin ená, je Budí/ci kupují/ci opTávnený

najneskár do skončen/a platnosti a účinnosti Zuz/úv o odboruzorn v‘kone

prevádzkv zaslat‘ Budí/cenzu predávajúcemu V‘í‘zvu na uza[vorenie Kúpnej

zin/avy 2 spolu sjej návrhom, pričorn týmto okwnihonz sa Bzídt/ci kupuji/ci

stáva Oprávnenou osobou a Budí/ci predávajúc/ Zavia:nnou osobou.

Kúpna zrn/ava 2 však nzusí byť uzatvorená najneskár ku dňu skončen/a

platnosti a účinnosti Zrn/úv o odbornonz v‘kone prevádzkv.

(6) V článku 2. ods. 2.3. bod 2.3.2 (Podmieizky uzatvorenia Kúpizej zmluvy 2)

Budúcej kúpnej zmluvy sa dopÍňa nové písmeno (e), ktoré zuje:

„(e) Strany sa cIilej dohodli, že lehotci na zas/an/e V\zvy na uzatvoren/e

Kúpnej zni/avy 2 spolu sjej príloharni v súlade s písmeuzom (a) tohto

odseku Zm/zivy sa pr/lne/-ane predlžuje O 05, nevyhniitne potrebný na

nzajetkoi‘o-prá‘ne i‘-í‘sporiadanie vzťahov k Pozemkonz z‘ si/lade s č/á,zkom

6. (Zr/aden/e vecncli brernien) Z,n/uvy. ‘‘.

(7) Doterajšie znenie článku 6. (Zriadenie vecných bre,nien) sa v celom rozsahu

ruší a nahrádza sa novým znením takto:

„6. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

(a) Budí/ci predávajúci sa zaväzuje pred uzatvorenírn Kúpnej zni/uvy J, resp.

súčasne sjej 1,:atvorenínz nzajetkoz‘o—právne i‘vspor/adat‘ i‘ztili‘

k Po:enzkoin špecij/kovaných v článku 1. ods. J.] (Def/;zície) písni. a) a e)

Zun/uty, cez ktoré je infraštruktúra trasovaná, a to zr/odcizím z‘ec,zého

breinena v prospech Budi/ceho kupuji/ce/zo zo strany v/astn (kov uvedených

Pozemkov k týuiz Objektom, ktoré sa nachádzajú na uveden c/z Pozernkoch.

(b) Strany sa clz/ej :ai‘ázujú, že po sp/nelzí podin/enok iiveden‘ch v tejto

Zin/tne uzavrú Kápnu zrnluvu 2 za predpok/adu, že na Pozemkoch,

špeczj/kovanc/z V článku J. ods. 1.1 (Definíc/e) písni. (c), (d), (f) a (g)

Zni/uvv, ktoré sú vo v/astníctve trefíc/i osáb, odliš,zých od Budi/ceho

predávajúcelzo a Budt/ceho kup ujúceho, Budí/ci predávajúci na vlastné

náklady zabezpečí zr/aden/e vecného brernena t‘ prospech Biídi/celio

kupuji/celio, a to uzatvoren (un samostatných zni/úv o zriadení vecné/io

bremena medzi príslušnťini v/astník,ni Pozenikot‘ oko povinnými z vecného

bremena, Budí/c/ni kupuji/c/m oko oprávnenx,zi z vecného brenzena

a Budí/c/ni predávajúc/nz ako P/a titelnz, ktor bude znášat‘ všetky izák/ady

spojené so zriadením vecného bremena v zrnys/e písnic/la (e) tohto článku

Zmluvv.

(c) Budí/ci kupuji/ci sa zaväzuje poskytnút‘ Budí/cenzu predát‘ajúcemu

nevyhnutnú súč/,znost o ktorú bude požiadaný k tornu, aby Budí/ci

predávajúc/ mohol sp/nit‘ svoje záväzky podľa tohto článku 6. (Zr/aden/e

vecných brem/en) a uzavrieť s vlastník/lii Pozemkov, uveden c/z v tomto
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článku 6. (Zriadenie vecných brenzien) písm. (a) a (b), samostatné nzluvy
o zriadení vecného bre,nena a vykonať clilšie potrebné ákony, na základe
ktoiých dójde k zriadeniu vecných bremien. Strany sa dohodli, že o dobu.
po ktori bude Budtci ktipujzci v omeškaní s p/nením uvedených
povinností sa predlžtú všetkv lehoty uvedené v Zmluve, v ktorých má
Budúci predávajůci plnit‘ svoje povinnosti súvisiace S uzavretím Kúpnej
zmluvy I aĺalebo Kápnej zmluvy 2.

(d) Každé vecné bremeizo podli tohto článku 6. (Zriadenie vecných b;-emien)
písm. (a) a (b) Zmluvv bude spočívat‘ v povinnosti vlastníka pozemku
stlpiet‘ na tejto ‚zeh,zutel‘zosti:

• existenciu (uloenie) Objektov, ich ochrannÝch a bezpečnostných
pásiein, údržbu, prevádzku, úpravy, opravy a ‚ekonštrukcie lýchto
Objektov, ci to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na
vvznačenie vecného bremenu na priznanie práva uloženia inžinierskvc/z
sieti‘; a

• prechod aprejazd zamestnancov a vozidiel Budúcelzo kupujúcelzo za
účelom údržby, prevádzki‘, úpravy, rekonštrukcie a opravy Objektov, a to
v rozsahu vymedzenom geometrickým p/ánonz na iznačenie vecného
bremena

(dilej spoločne oko Vecné bremeno).

(e) Akékol‘ek náklady spojené so zriadením Vecného bremnemza (najnzá, nic
však výlučne, nák/adov na vyhotovemzie geometrické/zo plánu, náklady na

‘ z‘ylzotovenie znalecké/zo posudku pre účely určemzia vškv odplaty za
:riadenie vecného brenzena v prípade, že zriadenie vecného bremenu bude
odplatné, pop/atok za návrh na vklad vec,zého bremenu do katastru
nehnutelzostí) bude znášat‘ ‘ plnom rozsahu Budúci predávajúci, pričom
Budúci kupujúci sa zavti:uje poskvtízúť Bzidúceiuzuí predávajúcemu a/a/cha

ľ: tretej osobe oko vlastníkovi dotknutého po:enzku súčiiz,zosť potrebmzú mza
zriadenie Vecného bremenu.

(f) Vecné bremeno sa :riadi ‚za dobu neurčitá, pričomn Budúci kupujúci
nebnde povinnÝ zizášať náklady spojelzé so zriadením Vecnélzo bremenu.

(g) Strany dilej konštatujú, že na Pozemku, špectfkovamzonz z‘ čláizkui I. ods.
J. I (Definície) písm. b) Znzluvv, je už v čase uzatvorenia Zmluvv :riadené
vecné bremeno v prospech Budúceho kupujúcelzo.

(h) Kectže zo strany Buídúceho predávajúceho mzie je možné podlz jeho tvrde,zí
zabezpečit‘ zriademzie vecnélzo bremena v prospec/z Bzzdúceho kupuijúceho

L na Pozemku, špecujkovanom v článku 1. od. I.] (Definície) písni. Ii)
Zuz/ztyv (dzlej leu „Vevysporiadaný pozeinok )‘ na ktoromn sa uiacháda

čast‘ Ínjrhštruktúrv, ktorá bude predmetomn odkupu na základe Kúpnej
zmluvv 2 (Objekt 2, Objekt 3 a Objekt 4), Strany sa dohodli, že Budúci
kupujúci je oprávnený uplatnit‘ si t‘ Kúpnej :mnluve 2 nárok na :mluvuzú
pokutu za mi e:riaden ie vecného bremena na Ne vvsporiadanomn pozemku
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vy v prospech Budúceho kitptijúceho, a to vo výške 20.000,- Eur (slovom:

de dvadsat‘tisíc eur). Biidiíci predávajúci je polinn\ zmluvnú pokutu zaplatit‘
‘Ii, na základe faktúr,‘ vystavenej Budúcim kupujúciin a doručenej Budúcemu
cli predávajúcemu, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa vystavenici faktúry.
zd Strany sa ndsledne dohodli, že pohľadávka Biidúce/zo kupujúceho voči

ej Buddcenw preddvajúcemu na zaplatenie zinluwiej pokuty bude započítaná
s časťou poli lidávkv Budúceho predávaj;ceho voči Budúcemu

kupiijúcemu na zczplcutenie Kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k
Objektu 2, Objektu 3 a Objektu 4, a ktorá bude špecijkovancí v Kúpnej
zzn/ui ve 2, a to i‘o výške, v ktorej sa vzájomne krjú. Zvvšná čast‘ Kúpnej
ceny bude Budúcemu predávajácemu uhradená za strany Budúce/io
kupujáceho spósoboin a za podmienok, špecifikovaných v Kůpnej zni/u ve
2.“.

3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTÁNOVENIA

3.1 Účinnost‘ Dodatku a vyhlásenie ku vecnýrn brernenárn

(a) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcarni oboch Strán a
2 ucinnot dnom nasledujucim po dni jeho zverejnenia sulade s prislušnymi vseobecne

zavaznymi piavnyrni piedpismi piicom take zerejnenie je povinny zabezpecit Buduci
kupujúci.

(b) Strany konštatujú, že na Pozemku, špecifikovanom v článku 1. ods. 1. 1 (DeJ7nície) písm.
(a) a (e) Zmluvy, je už v čase uzatvorenia Dodatku zriadené vecné brerneno v prospech
Budúceho Kupujúceho (pod V 7036/2021), a teda podmienka uvedená v článku 6.
(Zriadenie vecných brenzien) písm. (a) Zmluvy (zmenenej Dodatkom) je sp]nená.

3.2 Jazyk a rovnopisy

(a) Dodatok sa vyhotovuje v s1venskom jazyku. V prípade akéhokol‘vek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokol‘vek mého jazyka zostáva verzia Dodatku v slovenskorn

jazyku rozhodujúca.

(b) Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Každá Strana dostane dva (2)

ro vnop isy.

3.3 Dodatky

(a) Ustanovenia Budúcej kúpnej zmluvy týrnto Dodatkom nezmenené ostávajú v platnosti

a účinnosti v pövodnom znení.

(b) Budúca kúpna zmluva v znení tohto Dodatku sa móže meniť alebo dopÍňat‘ výlučne na
základe písornných dodatkov, podpísaných oboma Stranami.

3.4 Rozhodné právo a oddelitel‘nost‘

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

ustanoveniarni Obchodného zákonníka.

(b) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Dodatku a dispozitívnymi ustanoveniarni
všeobecne závázných právnych predpisov platia ustanovenia Dodatku.

(c) Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Dodatku v akomkoľvek ohľade protiprávnyrn,
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neplatným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá ani oslabená zákonnost‘,

platnost‘ či vykonatel‘nost‘ 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 tohto Dodatku v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

3.5 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala, alebo 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 ktorákoľvek Strana

v rámci rokovaní o Dodatku ani pri jeho uzatvorení neprevzala na seba akýkoľvek

fiduciárny ani iný irnplicitný záväzok navzájom, ani voči tretej osobe.

3.6 Záverečné vyhlásenie

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

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vöľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými

podpismi, ktoré k nernu pripájajú.

3.7 Ochrana osobných údajov

„Osobné údaje“ znamenajú akékoFvek inforrnácie týkajúce sa identifikovanej alebo

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

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

špecifické pre fyzické, fyziologické, genetické, rnentálnu, ekonomické, kultúrnu alebo sociálnu

identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ jedna Strana zdieľa akékoFvek osobné údaje s druhou

Stranou, táto druhá Strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnými

právnyrni predpisrni, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia

EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe

takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardrni, a to vždy

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

preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate abebo zničeniu

osobných údajov. PokiaF sa osobné údaje jednej Strany stanů dostupnými pre neoprávnenú osobu

abebo ich takáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne upovedomit‘ dotknuté Stranu

o danom neoprávnenorn prístupe a postupovaf v súčinnosti s dotknutou Stranou pri výkone

akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zmiernit‘ následky straty alebo neoprávneného prístupu k

osobnýrn 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 súčasťou

Zrnluy Toto ustanoenie sa uplatni v pripade ak sa na Stranu vztahuju povinnosti v zmysle

GDPR

J
(podpis naslediu na dcilšej stlane)

Strana-iO-/-i1



GRAND KOLIBA, s r o Bratislavska vodarska spoločnost‘, a s
ako Buduci preda\ajucl ako Buduci kl,iJuLl ‚

Meno Ing Martin Valašík Meno JUDr /Ptr Olajoš
Funkcia: kbnatel‘ Funkcia:

‘-----
predstavenstva

a generílr 1uiteF

‘[eno: Ing. Michal Mrník Meno: IiM‘arián Havel
ĺFuflkcia: konateľ Funkcia: člen predstavenstva

a inveNtičný uiaditeľ
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OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem. že: - ‘, dátum narodenia: ‚ rodné číslo: ‚ pobyt:
‘ i, ktorého(ei) totožnosť som zistil(a) zákoiiným

spösobom: doklad totožnosti - ooc1any pivu1iz, wsio: ‚ listinu predo mnou vlastnoručne

podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpiso::Ü-tO41113/2O21.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 11.11.2021

Mgr. Dominika Pekarová
zamestnanec

poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: ‚ dátum narodenia: .. rodné číslo: pobyt:
-

‘

ktorého(ej) totožnost‘

som zistil(a) zákonnym spuuouiii. doklad totožnosti - ov1nsKy preuK1Ĺ, listinu predo

mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov

Bratislava - mestská čast‘ Ružinov dňa 11.11.2021

Mgr. Dominika Pekarová
zamestnanec

v poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzartých v listine

( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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