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DODATOK č. 12/2021 
 

k Zmluve o nájme plochy č. Rekl.-07/2004 na umiestnene reklamného 
zariadenia zo dňa 01.12.2004 

 (ďalej len „Dodatok č. 12“) 
 

 
uzavretý medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 
 
Prenajímateľ:   Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 
    Sídlo:    Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava   

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27764/B 

   Zastúpený:   Mgr. Peter Cabrnoch, konateľ 
  Ing. Milan Kresáč, konateľ 

   Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
   IBAN:    SK74 0900 0000 0051 7080 1436 
   IČO:    35 847 689 
   IČ DPH:   SK2021700637 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 
a 
 
Nájomca:   Akzent BigBoard, a.s. 
    Sídlo:    Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava   

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4670/B 

   Zastúpený:   Richard Flimel, člen a predseda predstavenstva,  
  Mgr. Marcel Grega, člen predstavenstva 
  János Gaál, člen predstavenstva 

   Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s.,  
   IBAN:    SK72 6500 0000 0000 2052 6974 
   IČO:    44 540 957 
   IČ DPH:   SK2022735396 

(ďalej len „Nájomca“) 
 

Prenajímateľ a Nájomca  ďalej spoločne „Zmluvné strany“ a každý z nich „Zmluvná strana“ 
 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Pôvodné znenie zmluvnej strany „Prenajímateľ“ v znení: 
 
Prenajímateľ:  KSP, s.r.o. 
    Sídlo:    Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava   

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27764/B 

   Zastúpený:   Mgr. Peter Cabrnoch, konateľ 
  Ing. Milan Kresáč, konateľ 

   Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
   IBAN:    SK74 0900 0000 0051 7080 1436 
   IČO:    35 847 689 
   IČ DPH:   SK2021700637 

 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
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sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 
 
Prenajímateľ:  Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 
    Sídlo:    Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava   

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27764/B 

   Zastúpený:   Mgr. Peter Cabrnoch, konateľ 
  Ing. Milan Kresáč, konateľ 

   Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
   IBAN:    SK74 0900 0000 0051 7080 1436 
   IČO:    35 847 689 
   IČ DPH:   SK2021700637 

 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 
 

II. 
Predmet Dodatku č. 12 

 
1.1. Na základe dohody Zmluvných strán sa Zmluva o nájme plochy č. Rekl.-07/2004 na 

umiestnenie reklamného zariadenia uzavretá medzi Prenajímateľom a Nájomcom dňa 
01.12.2004 (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 11, mení nasledovne:   

 
1.1.1. V čl. IV. (Doba nájmu) bode 4.1 sa pôvodné ustanovenie nahrádza nasledovným 

znením: 
 
„4.1. Nájom medzi účastníkmi podľa tejto zmluvy sa dojednáva na dobu určitú, pričom 
doba nájmu začína plynúť 1.1.2022, súčasťou tejto zmluvy bude právoplatné 
stavebné povolenie pre umiestnenie zariadenia zadováženého nájomcom, ktoré 
doručí nájomca prenajímateľovi po vyznačení právoplatnosti stavebným úradom 
a skončí sa 31.12.2024.   
 

1.1.2. V čl. VIII. (Skončenie zmluvy) bode 8.3 sa pôvodné ustanovenie nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená 
zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri 
(3) mesiace, pričom začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.“ 

 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 12 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 
1.2 Tento Dodatok č. 12 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom dôjde k zverejneniu tohto Dodatku č. 12 na 
webovom sídle Prenajímateľa, ktorý Dodatok č. 12 zverejní v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 12 nedotknuté ostávajú v platnosti 
v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako boli Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve. 
 

1.4 Dodatok č. 12 je vypracovaný v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, dva originály obdrží 
Prenajímateľ a jeden obdrží Nájomca.  
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1.5 Dodatok č. 12 sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Zmluvnými 
stranami neupravené týmto Dodatkom č. 12 sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

1.6 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Dodatku č. 12 neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Dodatku č. 12. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bez zbytočného 
odkladu nahradiť dohodou ustanovenie neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné novým 
ustanovením platným, účinným a/alebo vykonateľným, ktoré bude najviac zodpovedať 
hospodárskemu účelu pôvodného neplatného, neúčinného a/alebo nevykonateľného 
ustanovenia. Do toho času platí zodpovedajúca právna úprava uvedená v právnych predpisoch 
Slovenskej republiky. 
 

1.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že tento Dodatok č. 12 
uzavreli vážne a slobodne a že nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Tie potvrdzujú, že si Dodatok č. 12 riadne prečítali, jeho obsah je im jasný, zrozumiteľný 
a určitý, s jeho obsahom dojednaným na osobných rokovaniach súhlasia, pričom vyhlasujú, že 
Dodatok č. 12 neodporuje dobrým mravom. 

 
 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
 
V Bratislave, dňa 21.12.2021    V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 

Bratislavská spoločnosť pre    Akzent BigBoard, a.s.                 

správu majetku, s.r.o. 

Mgr. Peter Cabrnoch, konateľ    Richard Flimel, predseda predstavenstva 
 

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Bratislavská spoločnosť pre    Akzent BigBoard, a.s.  

správu majetku, s.r.o.   

Ing. Milan Kresáč, konateľ    János Gaál, člen predstavenstva 


