DoDAToK č}.2K NÁJoMNEJ ZMLUVE
zo dňa 27.08.2012
uzatvorenej podl'a ustanovenĺ s 663 a nasl' zákona ć,' 40ĺ1964 zb. občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami (ďalej len ,,Dodatok ě. 2")

Prenajímatel':

obec Vĺgl'aš
Zvolenská 1, 962 02 Vigl'aš
00 320 382
VÚB Banka, a's'
sK35 0200 0000 0000 02922412
+421 45 5394243
starosta@viglas.net
lng. Róbert Záchenský, starosta obce

SídIo:

tco:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefin:
e-mail:
V zastĹlpenĺ:
(ďalej

le

n,,Prenaj Ím atel"'

V

prísl u šných gram atických tvaroch)

a

Nájomca:

Sídlo:
tCO:

ForDom s.r.o. ,,v konkurze"
Pstruša 824,96212Đetva

36 648 001
(d'atej len ,,Úpadca" v prĺslušných gramatických tvaroch),
V

mene ktorej koná správca

Sídlo:

HMG Recovery, k.s.
Červenova 14,811 03 Bratislava

So síd/om spr. kancelárie:
V mene ktorej koná:

46 333 908
Sládkovičova 6,01o 01 Žilina
Mgr. Gustáv Palider, BsBA, komplementár spoločnosti

lco:

(d'alej len,,Nájomca")

(Prenajímatel'spolu s Nájomcom d'alej len ,,Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

Článok t.
Úvodné ustanovenia

1'

Uznesením okresného sÚdu Banská Bystrica zo dňa07.02.2019, sp.zn' 4Rl1l2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr' Martin
Vinarčík,so sídlom kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23t45,965 o1 Żiar nad Hronom.
Predmetné uznesenie bolo uverejnené v obchodnom vestníku SR č. ov 2912019 zo dňa
11.02.2019.

2.

Následne uznesením okresného sÚdu Banská Bystricazo dňa 22.05.2019, sp. zn.:
4N1t2o19, bola do funkcie správcu Úpadcu ustanovená spoločnost'HMG Recovery, k.s.,
so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, lČo: 46 333 908, zapísaná v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sr, vloŽka Ö.: 1062ĺB, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: s 1565, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 01o o1 Żilina, Vmene ktorej koná Mgr. Gustáv
Patider, BSBA, komplementár spoločnosti. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v obchodnom vestníku SR č. ov 102ĺ2019 zo dňa 29.05.2019'

3.

Prenajímatel' a Nájomca uzatvorili dňa 27.08.2012 Nájomnú zmluvu (d'alej len ,,Nájomná
pozemok o celkovej t'nýmere
zmll!va''), predmetom ktorej bol prenájom nehnutel'nosti
10.000 m2(slovom: desat'tisíc metrov štvorcových) pozostávajúci zparc. KN c č. 1292ĺ30
o výmere 4.719 m2, druh pozemku: orná pÔda a parc. KN c č' 1292ĺ35 o výmere 5.281 m2,
druh pozemku: ostatná plocha, nachádzĄljci sa v okrese Detva, obciVígl'aš, katastrálnom
uzemi Vígl'aš, zapísaný na LV č. 543 vedený okresným úradom Detva, katastrálny odbor
Detva, ktoý je súčast'ouPriemyselného parku Vígl'aš(d'alej len ,,Predmet nájmú').
Následne dřla 28.05.2015 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve.

-

Clánok !t.
Predmet Dodatku

1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Nájomnej zmluvy:

V článku lv. Úeel nájmu sa mení bod 1., ktorý znie nasledovne:
,,Účelom nájmu je (i) výstavba prevádzky Nájomcu, ktorá má slÚŽit' na prevádzkovanie
podnikateľskej činnosti Nájomcu s názvom výrobná hala a admin' budova ,,ForDom",
súpisnéčíslo824, postavená na parcele 129a57, vo výlučnom vlastníctve Nájomcu,
nachádzajÚca sa V katastrálnom Územĺ Vĺgľaš,zapĺsaná na LV č' 1548 (ďalej len ,,Stavba")
a (i) užĺvaniePredmetu nájmu za Ĺlčelom prevádzkovania podnikatel'skejčinnosti Nájomcu.
Nájomca je oprávnený prevádzkovat' také podnikatel'ské činnosti, ktoré zodpovedajĹl
charakteru, stavebnému určeniu' spisobu prevedenia a vybaveniu stavby, a ktorou
nedochádza k nadmernému poškodzovaniu a nedôvodnému zásahu do Predmetu nájmu'
Nájomca sa zaväzuje, že na Predmete nájmu nebude vykonávat'zdraviu škodlivéčinnosti
a činnosti ohrozuj(lce a poškodzuj(lce životnéprostredie, vrátane činnostínadmerne
zaťažuj(lcich okotie hlukom, prachom, zápachmi a spojených s manipuláciou
s chemikáliami, nebezpečnými odpadmi a munĺciot]."

V článku XlV' osobitné ustanovenia sa mení bod 2., ktorý znie nasledovne:
,,Zmluvné strany sa dohodli, Že uskutočnenĺmprevodu vlastníckeho práva k Stavbe
z Nájomcu ako výtučnéhovlastnĺka na tretiu osoblJ, prechádzajú všetky práva a povinnosti
z Nájomnej zmluvy automaticky, bez potreby ďalšieho osobĺtnéhoÚkonu uzatvoreného
k Nájomnej zmlLlve, na nadobÚdatel'a Stavby. Za Účelom vylÚčenia pochybností za prevod
vlastnĺckeho práva k Stavbe sa bude povaŽovať každá zákonná forma prevodu
vlastnĺckeho práva uskutočnená predovšetkým v s(llade so zákonom č. 7/2005 Z'z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení
neskoršĺchpredpisov, zákonom č' 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení
2

neskorších predpisov a zákonom č' 40/1964 zb. občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, najmä nie však výlucne predaj nehnutel'nosti, vrátane predaja
v rámci podniku Nájomcu, okrem prĺklepu licitátora. Nájomca sa zaväzuje zaviazat'
nadobúdatel'a Stavby k nadobudnutiu práv a povinnostĺ z Nájomnej zmluvy. Prevod práv

a povinností z Nájomnej zmluvy z Nájomcu na nadobúdateľa Stavby nadobudne účinnost'
právoplatnosŕbu rozhodnutia prĺslušnéhookresného Ĺlradu, katastrálny odbor o povolení
vkladu vlastnĺckeho práva k Stavbe v prospech nadobÚdatel'a Stavby."

2.

V ostatných častiach zostáva Nájomná zmluva nezmenená

Clánok lll.
Záverećné ustanovenia
Tento Dodatok č' 2 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a Účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi
predpismi.

2.
3.
4'

Dodatok č,. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dve (2) vyhotovenia pre kaŽdŰ
zmluvnÚ stranu.
Zmluvné strany Dodatku č. 2 potvrdzĄÚ, Že sú oprávnené s jeho predmetom disponovat'
bez obmedzenia.
Zmluvné strany po prečítanítohto Dodatku č. 2 vyhlasqÚ, Že Dodatok č. 2 bol vyhotovený
po vzájomnej komunikácĺi zmluvných strán, zmluvné strany sÚhlasia s obsahom Dodatku
č. 2, zmluvné strany vyhlasujú, Že Dodatok ć'. 2 bol uzatvorený na základe slobodnej vÔle
zmluvných strán, nebol dohodnutý v tiesni ani za nápadne ner4ýhodných podmienok.

