
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2006/5700/0902 
o nájme územia pri stupni Čunovo VDG na rekreačno-športové účely 

uzavretej dňa 05.01.2007 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákomúka v znelú dodatku č. l , 
dodatku č. 2 a dodatku č. 3 

Prenajímatel' 1: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutámy orgán: 
IČO : 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/kód banky: 
Zápis v obch. registri: 

Prenajímatel' 2: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČpreDPH 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/kód banky: 
Zápis v obch. registri: 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/kód banky: 
Zápis v obch. registri: 

Článok l. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠT Á TNY PODNIK 
P.O. Box 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Ladislav Gáll, generálny riaditeľ štátneho podniku 
oo 156 752 
2020480198 
SK2020480 198 

Olaesný súd Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č:. 32/B 
(ďalej len ako "prenajímatel' l" alebo "VV, š.p.") 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 
podnik 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
Ing. Daniel K vo cera, generálny riaditeľ 
36 022 047 
2020066213 

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. : 713/S 
(ďalej len ako "prenajímatel' 2" alebo "SVP, š.p.") 

Danubia Invest, a.s. 
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 
Ing. Pavol Ondriš, predseda predstavenstva 
Ing. Július Kováčik, člen predstavenstva 
31 369 596 
2020854561 

ava I, oddiel: Sa, vložka č. : 602/B 
(ďalej len ako "nájomca") 
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Prenajímateľ l, prenajímateľ 2 (ďalej aj len spoločne ako "prenajímatel'") a nájomca sa 
dohodli, že v súlade s článkom IX., bod 9.1 Zmluvy č. 2006/5700/0902 o nájme územ.ia pri 
stupni Čunovo VDG na rekreačno-športové účely uzavretej ch'í.a 05.01.2007 v znení dodatku č. 
l , dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (ďalej len spoločne ako "zmluva") uzatvárajú po vzájonmej 
dohode tento dodatok č. 4 k zmluve (ďalej len ako "dodatok č. 4"). 

Článok II. 
Predmet dodatku č. 4 

l. Na základe dodatku č. 4 sa znenie zmluvy mení a dopÍI'í.a nasledovne: 

1.1. V článku I. zmluvy "Predmet a účel nájmu" sa doterajšie znenie bodu 1.1 vrátane 
tabuľky ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

1.1 Predm.etom nájmu sú nehnuteľnosti - pozemky - parcely registra "C" 
špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke tohto bodu zmluvy vrátane všetkých na nich 
postavených terénnych úprav a iných objektov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnych f 
územiach Čunovo, Hamuliakovo a Rusovce, a ku ktorým majú právo hospodárenia 
prenajímateľ l a prenajímateľ 2, a to nasledovne: 
Prenajímateľ l má právo hospodárenia k pozemkom zapísaným na LV č. 263 v k ú. 
Čunovo, LV č. 269 v k ú. Hamuliakovo a LV č. 523 v k ú. Rusovce, ktoré sú bližšie 
špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke tohto bodu zmluvy. Pozemky špecifikované 
v bodoch 1.1.6 a 1.1. 7 v nižšie uve~tvorené geometrickým 
plánom č. 5/2007 vypracovaným Ing. ..---v termíne august 2008 
a úradne overeným Správou katastra pre mavné mesto SR Bratislavu dňa 
25.08.2008 pod č. 1055107. Pozemok špecifikovaný v bode 1.1.19 v nižšie uvedenej 
~geometrickým plánom č. 101/2010 vypracovaným Ing. 
-----dňa 30.08.2010 a úradne overeným Správou katastra pre 
mavné mesto SR Bratislavu di1a 10.09.2010 pod č. 2005/2010. Pozemok 
špecifikovaný v bode 1.1.31 v nižšie uvede~ý geometrickým 
plánom č. 103/2010 vypracovaným Ing. -dňa 07.10.2010 
a úradne overeným Správou katastra Senec dňa 19.10. 2010 pod č. 1538/2010. 
Pozemky špecifikované v bodoch 1.1.12 a 1.1.32 v nižšie uvedenej tabul'ke boli 
~eometrickým plán01n č. 38/2011 vypracovaným Ing. -
....._dňa 11.05.2011 a úradne overeným Správou katastra pre mavné mesto 
SR Bratislavu dňa 23.05.2011 pod č. 900/2011. 
Prenajímateľ 2 má právo hospodárenia k pozemkom zapísaným na LV č. l ll v k. ú. 
Čunovo a LV č. 138 v k. ú. Hamuliakovo, bližšie špecifikovaným. v nižšie uvedenej 
tabul'ke tohto bodu zmluvy, ktoré pôvodne boli súčasťou starého koryta Dunaja 
a v súčasnosti je na nich vytvorený objekt prehradenia, ku ktorému má právo 
hospodárenia prenajímateľ l. Pozemky špecifikované v bodoch 1.1.24 a 1.1.25 v 
nižšie uvedenej tabuľke boli plánom č. l 02/201 O 
vypracovaným. Ing. l O a úradne overeným. 
Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu dňa 05.10.2010 pod č. 
2264/2010. 

Poradové 
čfslo 

Sektor 
Parcela 
čfslo 

Plocha 
o výmere 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Prenajfmateľ 

1.1.1 sektor A 7471107 207 440m2 ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 
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1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

1.1.11 

1.1.12 

1.1.13 

1.1.14 

1.1.15 

1.1.16 

1.1.17 

1.1.18 

1.1.19 

1.1.20 

1.1.21 

1.1.22 

1.1.23 

1.1.24 

1.1.25 

1.1.26 

sektor A 

sektor A 

sektor A 

sektor A 

sektor A 

sektor A 

sektor B 

sektor C 

sektor C 

sektor C 

sektor C 

sektor D 

sektor D 

sektor D 

sektor D 

sektorE 

sektor E 

sektor F 

sektor H 

sektor H 

sektor H 

sektor H 

sektor H 

sektor H 

sektor H 

747/124 21 318 nl 

747/128 2 189nl 

7471127 26 805 1112 

747/126 94 319nl 

12171129 38 631 1112 

1217/130 7 538 nl 

747/106 197 266 nl 

747/37 300 612m2 

747/130 l 815 n/ 

747/131 18010nl 

7471196 l O 943 m2 

747187 435 322 nl 

747/39 327m2 

747/40 434 nl 

747/89 4 888m2 

747/85 358 693 nl 

747/88 151 1941112 

747/84 452 747m2 

747/138 3 6701112 

748/17 5 0941112 

748/19 3 042 nl 

748/20 l 806m2 

748/41 l 504m2 

748/48 7 443m2 

1344/6 48 539m2 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

vodné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Rusovce VV, š.p . L V 523 

vodné plochy Rusovce VV. š.p. LV 523 

ostatné plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné p lochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 

zastavané plochy 
Čunovo VV. š.p. LV 263 

a nádvoria 

zastavané plochy 
Čunovo VV, š.p. LV 263 

a nádvoria 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo vv; š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

ostatné plochy Čunovo VV. š.p. LV 263 

zastavané plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 
a nádvoria 

zastavané plochy 
Čunovo SVP, š.p. LV 111 

a nádvoria 

zastavané p lochy 
Čunovo SVP, š.p. LV 111 

a nádvoria 

zastavané plochy Čunovo SVP, š.p. LV 111 
a nádvoria 

zastavané plochy 
Čunovo SVP, š.p. L V 111 

a nádvoria 

zastavané plochy 
Čunovo SVP, š.p. LV l ll 

a nádvoria 

ostatné plochy Hamuliakovo SVP, š.p. LV 138 
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1.1.27 sektor H 1344/7 92m2 zastavané plochy 
Hamuliakovo SVP, š.p. LV 138 

a nádvoria 

1.1.28 sektor H 1344/8 230m2 zastavané plochy 
Hamuliakovo SVP, š.p. LV 138 

a nádvoria 

1.1.29 sektor H 1344/5 l 870 nl 
zastavané plochy 

Hamuliakovo SVP, š.p. LV 138 
a nádvoria 

1.1.30 sektor H 1338/17 2 880m2 ostatné plochy Hamuliakovo VV, š.p. LV 269 

1.1.31 sektor H 1338/57 l 410nl 
zastavané p lochy 

Hamuliakovo vv; š.p. LV 269 
a nádvoria 

1.1.32 sektor C+ 747/197 491 046 n/ vodné plochy Čunovo VV, š.p. LV 263 

Spolu: 2 899117nl 

Okrem toho sú predmetom nájmu aj nasledujúce objekty vo vlastníctve 
prenajÍlnateľa l, a to: 
- časť objektu "Prístav Čunovo" graficky znázornené ho v prílohe č. 4 tejto zmluvy 
v rozsahu o výmere ll 178 m2 zodpovedajúcom. súčtu plôch pozemkov 
špecifikovaných v bodoch l. l. 2 4 a 1.1. 2 5 vo vyššie uvedenej tabuľke vo vlastníctve 
prenajímateľa 2 a pozemku - parc. reg. "C" č. 749/5 o výmere 2 231 m2

, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Čunovo bez založeného listu 
vlastníctva a to v zmysle vyššie uvedeného geometrického plánu č. l 02/201 O. 
Novovytváraná parcela registra "C" č. 749/5 je časťou parcely registra "E" č. 
4443 vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (ďalej len ako "SPF") 
evidovaného na liste vlastníctva č. 771. 
- časť objektu " 1-11.687 Brehové objekty - pravá strana, Terénne a sadové úpravy 
a spevnené plochy" graficky znázornené ho v prílohe č. 4 tejto zmluvy v rozsahu o 
výmere l 574 nl zodpovedajúcom. súčtu plôch pozemku špecifikovaného v bode 
1.1. 31 vo vyššie uvedenej tabuľke vo vlastníctve prenajímateľa l a pozemku - parc. 
reg. "C" č. 1344/1 O o výmere 164 ni, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
v k. ú. Hamuliakovo bez založeného listu vlastníctva a to v zmysle vyššie uvedeného 
geometrického plánu č. 103/2010. Novovytváraná parcela registra" C" č. 1344/10 
je časťou parcely registra " E" č. 1344 vo vlastníctve SPF evidovaného na liste 
vlastníctva č. 1178. 

(ďalej v zmluve len ako "pozemok" alebo "pozemky "). 

1.2. V článku I. zmluvy "Predmet a účel nájmu" sa v bode 1.4 tohto článku zmluvy za 
doterajšiu poslednú vetu vldadajú nové vety nasledujúceho znenia: 

Termíny ukončenia jednotlivých etáp výstavby špecifikované v tomto bode zm]uvy 
môžu byťpredfžené za podmienok špecifikovaných v bodoch 1.6 až 1. 8 tohto článku 
zmluvy. 
Na odstránenie pochybností sa za výstavbu technickej infraštruktúry v l etape 
považuje privedenie inžinierskych sietí, t.j. rozvodov elektrickej energie na parc. č. 
747137 bližšie špecifikovanú v tabuľke bodu 1.1 tohto článku zmluvy a rozvodov 
vody, kanalizácie, plynu a telefónnych rozvodov na parc. č. 747/130 bližšie 
špecifikovanú v tabuľke bodu 1.1 tohto článku zm]uvy. Privedenie inžinierskych 
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sietí k jednotlivým objektom v jednotlivých sektoroch sa bude realizovať v rámci II 
a III etapy výstavby. 
Na odstránenie pochybností sú termíny výstavby objektov Danubia Parku 
vyplývajúce z bodov 1.3 a 1.4 tohto článku zmluvy záväzné pre výstavbu výlučne 
tých objektov Danubia Parku, ktoré sú označené ako záväzné v tzv. Koncepčnom 
návrhu nájomcu schválenom prenajímateľom tvoriacom prílohu č. 3 tejto zmluvy 
(ďalej len "master plán"), príp. v jeho zmenách schválených prenajímateľom 
podľa bodu 1.5 tohto článku zmluvy. Ostatné objekty Danubia Parku označené 
v master pláne, príp. v jeho zmenách schválených prenajímateľom podľa bodu l. 5 
tohto článku zmluvy ako nezáväzné je nájomca oprávnený vybudovať kedykoľvek 
počas doby trvania nájmu. 

1.3. V článku I. zmluvy "Predmet a účel nájmu" sa doterajšie zneme bodu 1.5 ruší a 
nahrádza sa novým nasledovným zne1úm: 

l. 5 Zmluvné strany sa dohodli, že návrhy, či požiadavky nájomcu na vybudovanie takej 
vybavenosti jednotlivých sektorov predmetu nájmu, ktoré sú nad rámec súťažných 
podkladov, alebo nie sú obsiahnuté v master pláne, alebo v časti, kde master plán 
už je nad rámec súťažných podkladov, ako aj zmeny vybavenosti v jednotlivých 
sektoroch oproti zámerom uvedeným v master pláne (ďalej pre všetky uvedené 
prípady len "zmeny master plánu"), musia byť schválené prenajímateľom. a musia 
prejsť príslušným územno-plánovacím pripomienkovým konaním. Zmeny master 
plánu zašle nájomca prenajímateľovi v písomnej forme. K zmenám master plánu 
predloženým nájomcom je prenajímateľ povinný sa písomne vyjadriť najneskôr do 
25 (dvadsiatich piatich) pracovných dní dní odo dňa ich doručenia prenajímateľovi 
zo strany nájomcu. V prípade, že sa prenajímateľ v lehote 25 dní k predloženým 
zmenám master plánu nevyjadrí alebo v tejto lehote písomne nepožiada náj01ncu 
o predÍženie lehoty na vyjadrenie, platí, že 1nárnym uplynutím uvedenej 
hmotnoprávnej lehoty (t.j. 25 pracovných dní) sa považujú zmeny master plánu 
schválené prenajímateľom bez výhrad. Nájomca je povinný prenajímateľa za 
účelom vyjadrenia sa podľa predchádzajúcej vety vyzvať písomne, s výslovným 
uvedením a odkazom na tento bod zmluvy a rovnako je povinný vo výzve uviest; že 
pokiaľ sa prenajbnateľ v lehote 25 pracovných dní nevyjadrí alebo v tejto lehote 
písomne nepožiada nájomcu o predÍženie lehoty na vyjadrenie, má sa zato, že 
zn1.eny a doplnenia master plánu schválil,· v opačnom prípade prenajímateľ nie je 
povinný na výzvu reagovat; pričom v takom prípade nedochádza k schváleniu 
zmien master plánu. Nájomca je povinný pripomienky a vyjadrenia prenajímateľa 
do master plánu zapracovať a následne master plán so zapracovanými 
pripomienkami a vyjadreniami prenajímateľa písomne preukázateľne predložiť 
prenajímateľovi. Zmeny master plánu schválené podľa tretej vety tohto bodu 
zmluvy sa stávajú súčasťou tejto zmluvy bez potreby prijatia dodatku podľa 
podmienok prvej vety bodu 9.1 článku IX zmluvy. Na odstránenie pochybností sa 
za zmeny master plánu v zmysle prvej vety tohto bodu zmluvy nepovažujú zmeny 
umiestnenia a tvaru objektov Danubia Parku pri zachovaní kapacít afunkcií 
vyplývajúcich z ElA a platného master plánu a ani zmeny brehovej línie vnútorných 
vodných plôch Danubia Parku, ktoré môže nájomca vykonať podľa vlastného 
uváženia okrem zmeny vonkajšej brehovej línie určenej podľa hydrodynamickej 
štúdie. Ustanovenie predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy neplatí, ak by 
uvažované zmeny odporovali platným právnym predpisom Slovenskej republiky 
alebo by v ich dôsledku mohlo dôjsť k sťaženiu, či k znemožneniu výkonu činností 
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prenajímateľa 2 ako správcu vodných tokov, vyplývajúcich tomuto z platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

1.4. V článku III. zmluvy "Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu" sa doterajšie 
znenie bodu 3 .l ruší a nalll'ádza sa novým nasledovným znením: 

3.1 Prenajímateľ má právo počas prípravy, realizácie a užívania kontrolovať nájomcu, 
. či dodržiava podmienky nájmu dohodnuté touto zmluvou. K vydaniu príslušných 
rozhodnutí potrebných pre realizáciu výstavby Danubia Parku (t.j. k územným 
rozhodnutiam, stavebným povoleniam, kolaudačným rozhodnutiam) je oprávnený 
prenajímateľ vznášať svoje pripomienky a námietky v príslušných správnych 
konaniach ako ich účastník podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa 
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bude 
nájomca pre realizáciu výstavby Danubia Parku alebo v súvislosti s ňou potrebovať 
podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov akékoľvek 

vyjadrenie, súhlas, stanovisko, potvrdenie, a pod. (ďalej pre všetky uvedené 
prípady len "vyjadrenie") od prenajímateľa a táto zmluva, či príslušný právny 
predpis neurčuje inú lehotu, je prenajímateľ povinný takéto vyjadrenie, či už kladné 
alebo záporné, nájomcovi doručiť bezodkladne, najneskôr však do 25 (dvadsiatich 
piatich) pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia žiadosti o vyjadrenie 
zo strany nájomcu. Ak prenajímateľ preukázateľne nedoručí vyjadrenie nájomcovi 
v hmotnoprávnej lehote určenej v tretej vete tohto bodu zmluvy, alebo v tejto lehote 
písomne nepožiada nájomcu o predÍženie lehoty na vyjadrenie platí, že 
prenajímateľ udelil nájomcovi kladné vyjadrenie kjeho žiadosti. Nájomca je 
povinný prenajímateľa za účelom vyjadrenia sa podľa predchádzajúcej vety vyzvať 
preukázateľne písomne, s výslovným uvedením a odkazom na tento bod zmluvy 
a rovnako je povinný vo výzve uviest; že pokiaľ sa prenajímateľ v lehote 25 dní 
nevyjadrí alebo v tejto lehote písomne nepožiada nájom.cu o predÍženie lehoty na 
vyjadrenie, má sa zato, že prenajímateľ udelil nájomcovi kladné vyjadrenie k 
žiadosti; v opačnom prípade prenajímateľ nie je povinný na výzvu reagovat; 
pncom v takom prípade nedochádza k udeleniu kladného vyjadrenia 
prenajímateľa. Vyjadrenia prenajÍTnateľa sú pre nájomcu záväzné v rozsahu bodu 
1.5 článku I zmluvy. V ostatných veciach sú odporúčajúce. 

1.5. V článku III. zmluvy "Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu" sa doterajšie 
znenie bodu 3.9 ruší a nalll'ádza sa novým nasledovným znením: 

3.9 Nájomca sa zaväzuje vybudovať objekty Danubia Parku v rozsahu a v termínoch 
podľa stavebného povolenia a následne zabezpečiť vydanie kolaudačného 

rozhodnutia. 

1.6. V článku III. zmluvy "Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu" sa doterajšie 
znenie bodu 3.21 ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

3.21 Znečistením pozemku tvoriaceho predmet nájmu sa na účely tejto zmluvy rozumie 
také znečistenie pozemkov tvoriacich predmet nájmu alebo ich častí, ktoré 
znemoži:Zuje alebo podstatným spôsobom obmedzuje ich riadne užívanie nájomcom 
na dohodnutý účel, pričom náklady na odstránenie znečistenia by boli 
v jednotlivom prípade vyššie ako 10.000,- EUR (desaťtisíc eur). 
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V článku IV. zmluvy "Cena" sa doteraj šie znenie bodu 4.1 tohto článku zmluvy vrátane 
nahrádza sa novým nasledovným znením: tabuľky ruší a 

4.1 Cena z 
zm1uvný 
výsledko 

a predmet tejto zmluvy (ďalej len "nájomné") j e stanovená dohodou 
ch strán podľa § 3 zák. č. 18/ 1996 Z.z. v platnom znení a na základe 
v obchodnej verejnej súťaže na predmet nájmu za každý jednotlivý sektor 

špecifik ovaný v bode 1.1 článku I zmluvy podľa nasledujúcej tabuľky: 

sekto r (jeho 
č enie) o zna 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
H 
C+ 
po/u s 

prenajatá 
plocha (v m2

) 

398 240 
197 266 
331 380 
440 971 
509 887 
452 747 

77 580 
491 046 

2 899117 

cena ročného 
cena ročného nájmu 

nájmu (v Sk) 
(vEURpodľa 

konverzného kurzu) 
204 592 6 791,21 

98 633 3 274,02 
l 067108 35 421,50 
l 734 090 57 561,24 

254 944 8 462,59 
230 680 7 657, 17 
246 244 8173,80 

736 569 24 449,61 
4 572 860 151 791,14 

V článku IV. zmluvy "Cena" sa doterajšie znenie bodu 4.5 ruší a nalu-ádza sa novým 
znetú m : nasledovným 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že schválením master plánu zo strany prenajímateľa je 
oprávnený svojou činnost'ou, najmä nasýpaním horniny, zmenil' (rozšírit) 
líniu zdrže Hrušov za účelom vybudovania nových objektov na pozemkoch 
'atých touto zmluvou v rámci územia areálu pri stupni Čunovo. Néifomca je 
ný uskutočniť postup podľa prvej vety tohto bodu výlučne v pripade, ak 
nateľovi preukáže prostredníctvom štúdie vypracovanej odborne spôsobilou 

nájomca 
brehovú 
neprenaJ 
o právne 
prenajÍT 
osobou, 
toku vo 
prenajín 

že takéto nasýpanie horniny negatívne neovplyvní energetický potenciál 
dy v zdrži Hrušov. Za účelom určeným v prvej vete tohto bodu zmluvy je 
1ateľ oprávnený kedykoľvek vyzvať nájomcu na uzavretie písomného 

k tejto zmluve, ktorého predmetom bude rozšírenie predm.etu nájmu 
vaného v bode 1.1 článku I tejto zmluvy o pozemky, ktoré majú byť podľa 
ého master plánu zastavané novými o~jektmi, určenie výšky nájomného za 

zemky ako aj určenie začiatku p latenia tohto nájomného, a to všetko za 
ladu, že v čase doručenia výzvy zo strany nájomcu bude mať prenajímateľ 
kom právo hospodárenia. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe 

dodatku 
špecifika 
schválen 
tieto po 
predpok 
k pozem 
dodatku 
platiť p1 

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy bude nájomca povinný 
-enajímateľovi nájomné za užívanie objektm.i zastavaných pozemkov vo 
05,- EUR za l m2 /rok áJäť centov za jeden meter štvorcový zastavanej 
pozemku ročne), a to počnúc dňom zápisu nového druhu a výmery 
ého/ých pozemku/ov zastavaného/ých takýmto objektom/tan1.i do katastra 
'nosti na základe jeho/ich geodetického zamerania formou geometrického 

výške O, 
plochy 
príslušn 
ne hnut el 
plánu v 
tohto ge 
tohto bo 
tohto bo 

yhotoveného autorizovaným geodetom, pričom náklady na vypracovanie 
ometrického plánu znáša nájomca. Nájomné podľa predchádzajúcej vety 
du zmluvy sa bude navyšovať v súlade s bodom 4. 3 zmluvy. Ustanovenie 
du zmluvy má charakter zmluvy o budúcej néifonmej zmluve v zmysle ust. § 
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50a Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa prenajímateľ zaväzuje, že žiadnej 
inej osobe, t.j. akejkoľvek fyzickej či právnickej osobe okrem nájomcu a jeho 
dcérskej spoločnosti špecifikovanej v bode 6. 5 článku VI tejto zmluvy neudelí 
povolenie alebo súhlas ani s i1ou neuzavrie právny úkon (dohodu alebo zmluvu) na 
výkon činnosti akouje (i) nasýpanie horniny, (ii) vykonávanie betónových úprav (za 
účelom osadenia bitiev), (iii) prevádzkovanie rekreačných, ubytovacích, kultúrnych 
spoločenských alebo s tým priamo súvisiacich služieb a činností, (iv) vytváranie 
rekreačných, ubytovacích, kultúrnych alebo spoločenských objektov, a to v častiach 
zdrže Hrušov, starého koryta Dunaja a Mošonského ramena špecifikovaných 
v prílohe č. 5 zmluvy, s výnimkou prípadov, pokiaľ bude taký súhlas, povolenie, 
činnosť alebo objekt z vodohospodárskeho hľadiska nevyhnutný alebo potrebný na 
ochranu, investovanie, výstavbu alebo prevádzku stupňa Čunovo Vodného diela 
Gabčíkovo. Zároveň sa prenajímateľ zaväzuje, že žiadnej inej osobe, t.j. akejkoľvek: 
fyzickej či právnickej osobe okrem nájomcu a jeho dcérskej spoločnosti 

špecifikovanej v bode 6.5 článku VI tejto zmluvy, v častiach zdrže Hrušov, starého 
koryta Dunaja a .A1ošonského ramena špecifikovaných v prílohe č. 5 zmluvy neudelí 
povolenie alebo súhlas ani s ňou neuzavrie právny úkon (dohodu alebo zmluvu) k 
umiestneniu brehových bitiev (vrátane ich súčastí alebo príslušenstva) slúžiacich 
na pristávanie a státie plavidiel (napr. hausbótov). Ustanovenia uvedené 
v predchádzajúcich dvoch vetách tohto bodu zm.luvy neplatia v prípadoch, ak 
nájomca udelí prenajímateľovi k úkonom tam uvedeným. predchádzajúci písomný 
súhlas. Za týmto účelom prenajímateľ písomne požiada nájomcu o udelenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu, pričom nájomca je povinný písomne sa 
vyjadriť k tejto žiadosti prenajímateľa najneskôr do 25 (dvadsiatich piatich) 
pracovných dní odo dňa jej doručenia nájomcovi. Ak nájomca nedoručí 

v hmotnoprávnej lehote určenej v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy 
prenajímateľovi písomné vyjadrenie sa k jeho žiadosti, alebo v tejto lehote písomne 
nepožiada prenajímateľa o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti 
prenajímateľa, platí, že nájomca udelil prenajímateľovi predchádzajúci písomný 
súhlas. Prenajímateľ je povinný nájomcu za účelom vyjadrenia sa k jeho žiadosti 
podľa tohto bodu zm.luvy vyzvať písomne, s výslovným. uvedením a odkazom. na 
tento bod zmluvy a rovnako je povinný vo výzve uviest; že pokiaľ sa nájomca 
v lehote 25 pracovných dní nevyjadrí, alebo v tejto lehote písomne nepožiada 
prenajímateľa o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti prenajímateľa, má sa 
zato, že nájomca udelil prenajímateľovi predchádzajúci písomný súhlas,· 
v opačnom prípade nájomca nie je povinný na výzvu reagovať, pričom v takom 
prípade nedochádza k udeleniu predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany 
nájomcu. 

1.9. V článku VI. zmluvy "Predkupné právo, právne nástupníctvo, vlastníctvo" sa 
doterajšie znenie bodu 6.4 ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

6. 4 Nájomca je oprávnený prenechať ktorýkoľvek prenajatý pozemok do podnájmu 
svojej dcérskej spoločnosti aj bez súhlasu prenajímateľa, pričom cena za podnájom 
bude korešpondovať s nájomným dohodnutým podľa tejto zmluvy primerane 
zvýšeným o investície a celkové zhodnotenie zo strany nájomcu. Nájomca nie je 
oprávnený ktorýkoľvek prenajatý pozemok prenechať do podnájmu iným osobám, 
ako sú uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy a v bode 6.3 tohto článku 
zmluvy bez písomného súhlasného vyjadrenia prenajímateľa, pričom prenajímateľ 
je povinný písomne sa vyjadriť k podnájmu a doručiť vyjadrenie nájomcovi 
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najneskôr do 25 (dvadsiatich piatich) pracovných dní odo dňa preukázateľného 
doručenia žiadosti o písomné vyjadrenie k podnájmu zo strany nájomcu. Ak 
prenajímateľ nedoručí v hmotnoprávnej lehote určenej v druhej vete tohto bodu 
zmluvy nájomcovi písomné vyjadrenie k podnájmu, alebo v tejto lehote písomne 
nepožiada nájomcu o predÍženie lehoty na vyjadrenie k podnájmu, platí, že 
prenajímateľ udelil nájomcovi písomný súhlas s podnájmom. Nájomca je povinný 
prenajímateľa za účelom vyjadrenia sa podl'a tohto bodu zmluvy vyzvať p ísomne, 
s výslovným uvedením a odkazom na tento bod zmluvy a rovnako je povinný vo 
výzve uviest; že pokiaľ sa prenajímateľ v lehote 25 pracovných dní nevyjadrí, alebo 
v tejto lehote písomne nepožiada nájomcu o predÍženie lehoty na vyjadrenie k 
p odnájmu, má sa zato, že s podnájmom súhlasí; v opačnom prípade prenajímateľ 
nie je povinný na výzvu reagovať, pričom v takom prípade nedochádza k udeleniu 
súhlasu s podnájmom. Ak nájomca prenechá ktorýkoľvek prenajatý pozemok do 
podnájmu v rozpore s týmto bodom zmluvy, bude sa to považovať za hrubé 
porušenie zmluvy. 

1.1 O. V článku VI. zmluvy "Predkupné právo, právne nástupníctvo, vlastníctvo" sa 
doterajšie znenie bodu 6.6 ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

6. 6 Zmluvné strany sa dohodli, že k vykonaniu prevodu v zmysle bodu 6. 5 tohto článku 
zmluvy môže dôjsť v prípade, ak bude splnená podmienka, že sa na dcérsku 
spoločnosť budú primerane vzťahovať povinnosti nájomcu, ktoré nájomcovi 
vyplývali z tejto zmluvy vo vzťahu k pozemku/om, na ktoré sa prevod práv 
a povinností vzťahuje. Za týmto účelom uzavrú prenajímateľ a dcérska spoločnosť 
bezodkladne po vykonaní prevodu v zmysle bodu 6.5 tohto článku zmluvy nájomnú 
zmluvu vo vzťahu k pozemku/om, na ktoré sa prevod práv a povinností vzt'ahuje, 
ktorá bude obsahovať analogické ustanovenia ako táto zmluva, najmä upravia 
predmet nájmu, výšku a spôsob platenia náj01nného, dobu nájmu, výpovedné 
dôvody, výšku zmluvných pokút, náhradu škody a ďalšie práva a povinnosti 
s ohľadom na túto zm1uvu a s prihliadnutím na veľkost; umiestnenie a plánovanú 
výstavbu na tomto/týchto dotknutom/ých pozemku/och. Zmluvné strany sa v;íslovne 
dohodli, že ak dôjde k vykonaniu prevodu v zmysle bodu 6. 5 tohto článku zmluvy, 
dcérska spoločnosť je povinná bezodkladne po uzavretí nájomnej zmluvy podľa 
druhej vety tohto bodu zmluvy spísať na ktoromkoľvek notárskom úrade v SR 
a následne predložiť príslušnému prenajímateľovi notársku zápisnicu ako exekučný 
titul podľa § 41 ods. 2 písm .. c) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v 
znení neskorších predpisov za účelom priameho výkonu práva prenajímateľa na 
zaplatenie dlžného nájomného z nájomnej zmluvy v prípade omeškania sa dcérskej 
spoločnosti s jeho platením.. Nájomca je povinný zabezpečit; aby bol zo strany 
dcérskej spoločnosti exekučný titul podľa predchádzajúcej vety spísaný. 

1.11. V článku VII. zmluvy "Zmluvné sankcie, náhrada škody" sa doterajšie znenie bodu 
7 .l ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

7.1 Ak nájomca nesplní jednotlivé etapy uvedené v článku I bod 1.4 zmluvy 
v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách a ak celková doba omeškania sa 
nájomcu s ukončením príslušnej etapy výstavby presiahne 25 % z celkovej dÍžky 
lehoty určenej na ukončenie príslušnej etapy, zaväzuje sa nájomca zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu za každú oneskorenú etapu samostatne a to: 
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za nesplnenie I etapy zmluvnú pokutu vo výške 498 tisíc EUR 
za nesplnenie II etapy zmluvnú pokutu vo výške 332 tisíc EUR 
za nesplnenie III etapy zmluvnú pokutu vo výške 166 tisíc EUR 
Za nesplnenie dohodnutého rozsahu sa nepovažuje nesplnenie záväzkov v rozsahu 
menšom ako l O % vo finančnom vyjadrení stavebných nákladov. 

1.12. V článku VIII. zmluvy "Spoločné ustanovenia" sa sa za bod 8.9 vkladajú nové body 
8.10 a 8.11 nasledovného znenia: 

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľje povinný písomne, ak je to objektívne 
možné s časovým predstihom 25 pracovných dní, informovať nájomcu o každej 
pripravovanej aktualizácii platného Dočasného manipulačného poriadku pre SVD 
G-N na území SR a predložiť nájomcovi návrh jeho zmien a následne po ich 
schválení aj jeho nové schválené znenie, s výni1nkou ustanovení, ktoré nie je možné 
poskytnúť v zmysle platnej legislatívy SR. 

8.11 Pokia!' nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre zmluvné strany nasledujúce 
pravidlá komunikácie a doručovania: 
8.11.1 Všetky oznámenia, výzvy, uplatnenie nárokov, prípadne vzdanie sa nárokov 

a iná korešpondencia medzi zmluvnými stranami (ďalej pre všetky uvedené 
prípady len "oznámenie/ia') musia byt' uskutočnené v písomnej fonne. 

8.11.2 Oznámenia sa doručujú výlučne v pracovné dni spravidla v čase od 8:00 
hod do 16:30 hod osobne alebo kuriérom alebo poštou doporučene s 
dokladom pre odosielateľa o dodaní zásielky adresátovi (doručenkou) na 
nasledujúce adresy zmluvných strán pre doručovanie, ktorými sú: 
-pre VV, š.p. -Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 
-pre SVP, š.p. -Karloveská 2, 842 17 Bratislava, 
-pre Nájomcu- Borská 6, 841 04 Bratislava. 

8.11.3 Oznámenia uskutočňované podľa bodu 8.11.2 tohto článku zmluvy sa 
považujú za doručené dňom ich prevzatia oprávnenou osobou danej 
zmluvnej strany na preberanie zásielok. V prípade ak zmluvná strana na 
adrese pre doručovanie uvedenej v bode 8.11. 2 tohto článku zmluvy alebo 
oznámenej druhej zmluvnej strane podl'a bodu 8. 11.4 tohto článku zmluvy 
oznámenie odoprie prevziat; považuje sa oznámenie za riadne doručené v 
deň jeho vrátenia odosielateľovi. 

8.11. 4 Zmluvné strany sú si povinné oznámiť spôsobom a formou uvedenými 
v bodoch 8.11.1 a 8.11.2 tohto článku zmluvy všetky zmeny adries pre 
doručovanie bezodkladne potom, ako nastane akákoľvek ich zmena. 

1.13 . V článku IX. zmluvy "Záverečné ustanovenia" sa doterajšie znenie bodov 9.1 a 9.6 
ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením: 

9.1 Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné menil' a dopÍňať len po vzájomnom. 
dohovore zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. To neplatí pre zn'lenu master plánu podľa bodu 1.5 článku l 
zmluvy. 

9. 6 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
9. 6.1 geometrický plán podľa bodu l. 2. zmluvy (príloha č. l),· 
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9.6.2 
9.6.3 
9.6.4 

9.6.5 

súťažné podklady (príloha č. 2); 
master plán (príloha č. 3),· 
grafické znázornenie objektov uvedených v bode 1.1 zmluvy pod tabuľkou 
(príloha č. 4); 
špecifikácia častí zdrže Hrušov, starého koryta Dunaja a Mošonského 
ramena podľa bodu 4. 5 zmluvy (pri! o ha č. 5 ). 

Článok III. 
Osobitné ustanovenia dodatku č. 4 

l. V súvislosti s uzavretím tohto dodatku č. 4 sa ďalej zmluvné strany dohodli, že: 
1.1 . nebudú z dôvodu zmeny ceny ročného nájmu podľa tohto dodatku č. 4 spôsobenej 

rozšíretúm predmetu nájmu o sektor C+ meniť výšku zábezpeky špecifikovanú v článku 
V. bod 5.3 zmluvy; 

1.2. VV, š.p. podá návrh na zmenu zápisu nájonmého vzťahu v zmysle tohto dodatku č. 4 na 
príslušnej správe katastra, t.j. na Správe katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, a to 
najneskôr do 30 pracovných dní od účinnosti tohto dodatku č. 4. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s rozšíretúm predmetu nájmu o sektor C+ na 
základe tohto dodatku č. 4 sa na platenie nájonmého za sektor C+ nepoužije bod 4.4 
zmluvy, pričom nájomca bude povim1ý platiť nájomné za sektor C+ vo výške 
zodpovedajúcej podľa tabuľky bodu 4.1 článku IV. tejto zmluvy tomuto sektoru oa 
prvého kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom nadobudlo 
právoplatnosť prvé stavebné povolenie na výstavbu stavebných objektov v tomto sektore 
po schváletú zmien a doplnkov Úze1ru1ého plánu (ÚPN) Hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007 v zne1ú zmien a doplnkov v lokalite Danubia Park príslušným orgánom, 
najneskôr však do troch rokov po schváleru zmien a doplnkov Úzenmého plánu (ÚPN) 
Hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znetú zmien a doplnkov v lokalite Danubia 
Park príslušným orgánom. Zmluvné strany sa dohodli, že za stavebné povolenie na účely 
platenia nájonmého za sektor C+ sa nepovažuje stavebné povolenie na výstavbu 
inžinierskych sietí a/alebo terétmych úprav v tomto sektore. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia dodatku č. 4 

l. Dodatok: č. 4 mení a dopÍiía zmluvu len v rozsahu stanovenom v článku II. dodatku č. 4. 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Súčasťou dodatku č. 4 sú nasledujúce dve prílohy: 
2. 1. master plán, ktorý bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy. 
2.2. špecifikácia častí zdrže Hrušov, starého koryta Dunaja a Mošonského ramena podľa bodu 

4.5 zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 5 zmluvy. 
3. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v 7 (siedmich) rovnopisoch, pričom každý z nich tvorí 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ku ktorej sa dodatok č. 4 viaže. Po podpise dodatku č. 4 
obdrží VV, š.p. 3 (tri) j eho rovnopisy, z ktorých l U eden) j eho rovnopis použije na účely 
zmeny zápisu nájonmého vzťahu na Správe katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu 
podľa článku III. bod 1.2. dodatku č. 4 a SVP, š.p. a nájomca obdržia po 2 (dvoch) jeho 
rovnopisoch. 

4. Nakoľko prenaj ímateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva a daiíové 
doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne 
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zvereji1ované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ustanovení § Sa a §5b. Za tým účelom nájomca udeľuje prenajímatel'ovi súhlas na vykonanie 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

5. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a 
účirmosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnerú (§ 47a Občianskeho zákonníka). 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie dodatku č. 4 prečítali, všetky j eho ustanovenia sú 
im jasné a zrozumiteľné, pričom v plnom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu 
zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa .P..:/?.r!. .. :. 2012 V Bratislave, d!la .~.r .. ~ -~ ...... 2012 

P1·enajímateľ l: Prenajímateľ 2: 
VODOHO ÁRSKA VÝSTAVBA, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

DÁ!{ SKA V~S'tAV15A 
.BOX č.45 

"'riOVR,.I<>I 2 
BRATISLAVA 
-43-

·teľ štátneho podniku 

eu 
~ ~ ,_ ;:,;; 

I D o l K V) <il N ~ ng. ame vo cera :; ~ ·cv en 
generálny riaditeľ c ·~ tí~ • 

--...-:o~ ·,oG> ~<'ll 
~........ u::: lD ~Cil "t 

V Bratislave, dií.a ... Q.~ ... ~ .~. : ........ 201JlovE..v.~w ~~~~ 
~"'VODO#! n.. N 

, . Poc/tétny 'OSPO .. 'Afťs, 2 ~ 
Najomca: niko11é I:Jodq;k '/('(~ o 

Danubia Invest, a.s. §;~ ~ 
-o-~ c 

Danubia Inv est, a.s. 
t&r ()< _. z O' .. o o !ll·-· 

Cf)~Ol31U 
?'->q;(/); Nám.SNP 14 

fl11 06 Bratis la va 
.... ..... I ČO: 31 369 596 ......... . 

Jng. Pavol Ondriš I Č DPH: Sl< 2020854561 

Nwn>Z< 
• .. ........ . .. .. ..... . ..... .. ..... .. ~~::::-"U (l) 

Július Kováčik ~ ~ ~;: ~ 
(]1 < -
.~>-Oln> IU 
(J'I o 

predseda predstavenstva predstavenstva 
Ol (/) 
_. o 
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