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DODATOK Č. I KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. KP/185/2O2IJBVS

medzi

ROVENA SK s.r.o.

ako Piedávj(icini

Q

BratsIavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

ako Kupiijúcim



Tento DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZNILUVE Č. KP/185/2O21JBVS (ďalej len Dodatok) sa uzatvára

podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi

nasledovnými zmluvnýnii stranami v dei uvedený nižšie:

(1) ROVENA SK S.ľ.O., so sídlorn Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
51 267 012, DIČ: 2120648068, iČ DPH: SK2120648068, spoločnost‘ zapísaná vObchodnom
registri vedenom Okresným súdorn Bratislava I, Odcliel Sro, Vložka č. 135737/B, konajúca
prostredníctvorn: JIJDr. Tomáš Bol‘oš, konateF a JUDr. Ondrej Matejka, konatel‘ (ďalej Jeti
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, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresnýrn sidom Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka č.
3080/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generátny
riaditel‘ a Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditel‘ (d‘alej len Kupujúci),

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

(A) Predávajúci a Kupujúci uzatvorili dňa 23. 06. 2021 Kúpnu zmluvu Č. KP/185/202l/BVS (ďalej
len Zmluva), na základe ktorej sa výlučným vlastnfkom Infraštruktúry a časti Pozemkov, na
ktorýchje Infraštruktúra umiestnená (Pozemky pod VDJ a Pozemok pod KČS) stal Kupujúci;

(B) V zmysle článku 6. ods. 6.1 a 6.2. Zmluvy sa Predávajúci zaviazal v termíne do 31. 12. 2021

zabezpečit‘ (i) zriadenie Vecného bremena ‘ prospech Kupujáceho na pozemkoch vo vlastníctve
Predávajúceho (Záviizok 1) a súčasne v tomto termíne (ii) predložiť Kupujúcemu Stavebné
povolenie a Kolauclačné rozhodnutie (Závizok 2);

(C) Kupujci je oprávncný za účelom zabezpečenia záväzkov Predávajúceho, definovaných v článku
6. ods. 6.1. a 6.2. Zmluvy, ponechat‘ si Zádržné vo výške 20 % z Kúpnej ceny, ktoré je Kupujáci
povinný uhradit‘/uvoFniť do tridsiatich (30) dní odo dňa kumuiatívneho splnenia podmienok
(Záviizku I a Závázku 2 Predávajúceho) uvedených v článku 6. ods. 6. I. a 6.2. Zmluvy zo strany
Predávaj úceho;

(D) Predávaj6ci v stanovenom termíne splnil Záväzok I avšak z objektívnych dóvodov,
nezavinených Predávajúcim (dlhšie trvajúca PN zamestnanca príslušného Okresného tiradu
Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie ajeho následné rikončenie pracovného
pornem, strata spisu a následná zmena v osobe stavebníka), nebude Predávajúci schopný
v stanovenom termíne do 31. 12. 2021 zabezpečit‘ splnenie Závizku 2;

(F) Z dóvodov definovaných v písrnene (D) tejto Prearnbuly Predávajúci požiadal Kupujúceho o (1)
uvoľnenie časti Zádržného z titulu splnenia Závizku 1 (zriadenie Vecného bremena v prospech
Kupujúceho) a súčasne o (ii) uzatvorenie Dodatku č. I k Zmluve, predmetorn ktorého bude
predÍženie termínu na splnenie Záväzku 2 (predloženie Stavebného povolenia a Kolaudačného
rozhodnutia);

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

Strany rizatvárajú tento Dodatok v znení, akoje uvedené d‘alej.
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VÝKLAD

(a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom výslovne nedefinované v tomto Dodatku majú

význam, aký irnje pridelený v Zmluve.

(b) Pravidlá výkladu uvedené v článku 1,2. až 1.5. Zmluvy sa použijú aj na výklad

ustanovení Dodatku.

2. PREDMET DODATKU

(a) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku sa Zmluva mení a dopÍňa nasledovne:

(1) V článku 2. ods. 2.2. (Kúpna cella aplatobnépodmienky) sa doterajšie znenie

písm. (b2) a (c) Zmluvy v celom rozsahu nahrádza novým znením:

„(b2) z druhej časti Kz‘ipnej ceny, predstavtjt‘icej Zddrné, vo výške 77.925,58

EUR (slovom: sedeozdesiatsedenztisíc deväi‘stodvadsatvät‘ eur a päťdesiatosein

eu,ocentov) Kupujúci uhradí Predávajúcemu alikvótnu časí‘ vo výške 38.962,79

EUR (slovo,‘;z.‘ t,‘idsaťose,ntisíc deväťstošestlesiatdva eur a sedemdesiatdevčť
eI!,oce,ztov), prerlstczvz,jzc‘ii 50 9 Zcíd;ného, z titul!! spbienia Záväzku J

(zriadenie Vecného b,‘emena V pJOs/)ecl? Kupzijikeho V stanovenej lehote), a to do

tridsiatich (30) dní odo dňa ‚zadobzzdnutia účinnosti tohto Dodatku v zniysle

článku 3. (Účinnost Dodatku) ods. 3.5 lohlo Dodatku. Zvyšnú časí‘ Zádržného

vške 38.962, 79 EUR (slovom: tridsaťosemiisíc deväi‘siošest‘desiatdva eur

o sede,ndesiatdeváí‘ eurocen [ov), Kzi,mjáci u/uudí Predái‘ajúcenut i/o tridsiatich

(30) dní odo dňo splnenia Záväzku 2, t. j. odo dňa p,‘edloženio Stou‘ebného

povolen ia a Kolaudačného i‘ozhod,zuuna Kupujúc‘e,nu, (L to bezhotovosz,,z

prevodom na Účet Pu‘edávajuíce/uo za sp/nenia pod,nienok a sjásobo;n V SáladL?

s písnlelmnl c) nižšie to/tlo 0(15. 2.2 článku, 2. Zmluvi‘.

(c) Ak Predávajůci utespln( stoj záväzok, špeciJikovaný v článku 6. ods. 6.2.

(Zzbezpečenie príslušit cli ivzhbdniití pe stavbu: „ AMEITEÁTER S/iačska ulica,

zokruhovaníe vodovodu“) Zmli,i‘v v stwiot‘enej lehote o dohodnutýn, spósobom, je

Kzipajúci oprávluen% ponechat‘ si aliktótniu časí‘ Zk/ržn ého, zodpo vedajúczt

nesplnenémui závázku, ci to t‘o v‘iške 50 % zo Zádržného.

(2) V článku 6. ods. 6.2. (Zabezpečenie príslušných rozhodnutí pre stavbu:

„AMFITEÁTER Sliačska zilica, zokruhovanie vodovodu) sa doterajšie znenie

písm. (a) a (b) Zmluvy v celom rozsahu nahrádza novým znením:

‚(cz) Pi‘edávajúci sa podpisom tejto Zmluvv ďalej zczväzuje v Idiote do 30. 06.

2022 zabezpečit‘ a predložit‘ Kupujácemuu Stavebné povolenie a Kolaudačně

roz/zoduiutie (ďalej len Záväzok 2) a Kuipujáci sa za tý,;z áčelo,,z zavdzuje

poskvtnúi‘ Predávajáce;mi priineranú a pot rebnú súČinnost ak to bude

nevyhnutné.

(b) Na zabezpečenie splnenia Záväzku 2 Predávajúcim je Ktipujáci oprávneluý

ponechat‘ si ci/ikvótnu, časí‘ Zádržného, ktoré bude Predávajácemu u,h,‘adené za

podmienok bližšie špecujYkovaných v článku 2 ods. 2.2. (Kúpna ce,ia a platobné

podmienky) písm. (b2) Zmluv y.
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Jazyk a rovnopisy

(a) Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade akéhoko!‘vek prekladu zo
slovenského jazyka do akéhokoľvek mého jazyka zostáva verzia Dodatku v slovenskom
jazyku rozhodujiíca.

(b) Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch. Kupujúci dostane štyri (4) rovnopisy
a Predávajúci dva (2) rovnopisy.

3.2 Rozhodné právo a oddeliteľnost‘

(a) Dodatok a jeho výklad sa riadi právnymi predpisrni Slovenskej republiky, primárne
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

(b) V prípade rozporu rnedzi ustanoveniam Dodatku a dispozitívnymi ustanoveniami
všeobecne závzných právnych predpisov, piatia ustanovenia Dodatku.

(c) Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení Dodatku v akornkol‘vek ohľade protiprávnym,
neplatným alebo nevykonateľným, nebude ým 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 zrejrné, že dané ustanovenie nemóže byt‘ oddelené od ostatných príslušných
ustanovení. Strany sa zaväzujú zabezpečit‘ uskutočnenie všetkých krokov, ktoré bLIdú

potrehné na to, aby holo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktoré neplatné
ustanovenic tejto Dodatku v súlade s príslušnýrn právnym predpisom nahradí.

3.3 Dodatočné ubezpečenie

Každá Strana potvrdzuje druhej Strane, že:

(a) konzultovala alebo mata 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 podniienok 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 Iretej osobe,

3.4 Záverečné vyhlásenie

Strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnii a vážnu v6ľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzuj vlastnoručnými
podpismi, ktoré k nemu pripájajú.

3.5 Účinnost‘ Dodatku

(a) Dodatok nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenými záswpcami oboch Strán a
účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s prísIušnými všeobecne
záväznýrni právnyrni predpismi, pričom také zverejnenie je povinný zabezpečiť
Kupujúci.
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3.6 Ochrana osobných údajov

„Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa identifilovanej aiebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokaiizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kuitúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby, Pokiaľ jedna Strana zdiel‘a akékoľvek osobné údaje s druhou
Stranou, tálo druhá Strana je povinná tieto osobné údaje spracovať 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 vol‘nom pohybe
takýchto údajov (ďalej fen „GDPR“)), zákonrni, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy
v ich aktuálnom znení. Strana je povinná zabezpečit‘, aby holi vykonané všetky prísiušné
preventívne opatreniu na zaistenie bezpečnosti a piedchádzanie poškodeniu, strate aieho zničeniu
osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej Strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu
aiebo ich tokáto osoba získa, druhá Strana je povinná bezodkladne upovcdomiť dotknutú Stranu
o danom neoprúvnenorn prístupe a postupovat‘ v súčinnosti s dotknutou Stranou pri výkone
akýchkoľvek opalrení s ciefom zmierniť následky straty oleho neoprávneného prístupu k
osobnýrn údojom. V stanovených prípadoch je Strana povinná vykonať všetky príslušné
opatrenia na zohezpečenie, aby šetci jej zástupcovia, obchodní ponneri a suhdodávatelia konali
v súlade s iýrnto ustanovením pri koždorn pracovaní osobných údajo‘, ktoré sťi súčasou
Zmlu y Toto ut ino LOIC i upl tni v pt ipade ik i n Strdnu ‘ zi thuju po innoti v 7mysle
GDPR,

20 -12- 2021 15 12 ::V Bratisiave dna: V Bratislave dno: I

ROVENA SK s.r.o. Bratislavská \‘odreiká spoločnosť, a,s.

‚iko PrLdaJuLI iko Kupu$ci

Meno: Meno: JuDr Peter Oiajoš
FunkciJkonate1 Funkcia: p dseda prcdstavenstva a generáiny
(‚iofcrsk( overcnj ponjn1 riaditei‘

Meno: JUDr. Ondrej fJatjka Meno: Ing.Mi
Funkcia: konateľ Funkcia: člen predstavenstva a investičný
(iiotárskv overe,zi pddpis) riaditeľ I
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: JUDr. Tomáš Bol‘oš, dáwm narodenia: ‚ rodné číslo: pobyt:
‚ ktorého(ej) totožnost‘ som

zisti1a) zakonným SposoDuiii. doklad totožnosti ouuiäsky preukaz, číslo: listinu predo mnou

vlastnoručne podpísal(a). Poiadové číslo kruhy osvedčenia pravosti podpisov:

Banská Bystrica dňa 20. I 2.2021

Ing. Martina Šúriková
zamestnanec

poverený notárom

UpozornQnic:
Notár legalizáciou neosvcdčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine

( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)





OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že; JUDr. Ondrej Matejka, dátum narodenia. rodné číslo; pobyt:
- t, ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a)

zákonným spósobom: uoKIau iowznosu - uw..iws.y preukaz, číslo: - listinu Medo mnou
vlastnoručne podpísa)(a). Poradové číslo knihy osveclčenia pravosti podpisov:

Bratislava - mestská čast‘ Ružinov dňa 21.12.2021

AncWea Wink1rová
ľ /zamestnanec

)overený notárom

Upozornenie:
Notár legal izáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine

(
58 ods. 4 Notárskcho poriadku)
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