
Zmlrwao uzaYretí budúcej zmluvy o

nájme nebytových pľiestorov

uzatvorená podl'a {i 289 a nasl' obchodného zákonníka

medzi:

K&K Real Estate Vl. s.ľ.o.

so sídlofu: Panenská 24,8|l 03 Bratislava

tČo:31 34'l03'7

tČ opg: sK2l2l5002l6

bankové spojenie: Vtig banka

č' účtu (IBA}0: SK93 0200 0000 0043 92l3 3053

zapísaná v obchodnom registri okĺesného súdu Bratislava I'

oddiel: Sro, vloŽka č.: |47|37ľB

(,,Budúci prenajĺmatel")

Vorvertrag zum
Nichtwohnrau mmietvertrag

abgeschlossen gemäíJ $ 289 ff. des Handelsgesetzbuchs

zwischen:

K&K Real Estate Vl. s.r.o.

Mit Sitz: Panenská 24,ľlL 03 Bratislava

tdNr.: 3l 347 037

USt-IdNr, SK212150021 6

Bankverbindung : VUB banka

Kontonummer (IBAN): SK93 O2O0 0000 0043 9213 3053

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

Bratislava I, Abteil: Sro, Einlage Nr': 147137/B

(im Folgenden als *Zukii

a

BILLA s.r.o.

so sídlom: Bajkalská l9lA, 82l 02 Bratislava

ĺČo: lt 347 o3'|

lČ DPH: SK 2020312503

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

č. účtu (IBAN): SK07 l 10o 0000 0026 2900 3697

zapísaná v obchodnom registľi okresného súdu Bratislava ĺ'
oddiel: Sro, vloŽka č:4'l58lB

(,,Budúci nájomca" a spolu s Budúcim preĺrajímateľom ako

,'Zmluvné strany" a kaŽdý jednotlivo'Zmluvná strana")

und

BILLA s.r.o.

Mit Sitz: Bajkalská l9lA, 821 02 Bratislava

IdNr.:31 347 03'l

USt-IdNr.: SK 20203 12503

Bankverbindung: Tatra banka, a's'

Kontonummer (IBAN): SK07 I IOO 0000 0026 2900 3697

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

Bratislava I, Abteil: Sro, Einlage Nr': 4758/8

(im Folgenden als '.Zukilnftiger Mieter" und gemeinsam

mit dem Zukĺinftigĺr Vermieter ats ,,Vertragsparteien"

und jeder einzeln als ,,Vertragspartei" bezeichnet)

\

Evidenčné Óislo dokumentu:

004 3212021

ŕ+



Definície

Naslcdclvné slová a výmzy majú v tcjto Zrnluvc niŽŠic uvcdcný

význatĺ:

..Bežná komunikácia" sú všetky oznátnenia, vyhlásenia'
Žiadosti, výzvy a iné úkony Zrnluvných
strán V súvislosti s touto Zlnluvou ďalebo
jej plnenínl, ktoré nie sú Podstatnou
kolnunikáciou;

Definitionen

Dic ĺ-olgcndcn Wcirter und AusdŇcke hĺben die in diesem Veľtrrg
naclrstehend angegehcnen Bedeutungen:

Als ',Gewôhnliche alle Mitteilungen, Erklärungen, Anträge,
Kommunikation" AuĺtbrdetungenundsonstigeHandlungender
gelten Veĺľagspartr'ir:n itn Zusatnlnenhang tnit dieseln

Veľlrag untlĺxlcľ seincr Erĺiillung, die keine
Wesentliche Kolnlnunikation daľstel lenl

;

?

..Budúci preĺlmet
nájm u"

.'Búracie povolenie"

''Deň dokončenia prác"

''Deň inšpekcie"

..Deň oľvorcnia"

je priestor rnaloobchodnej jednotky
s Plánovanou Výrnerou cca. 855 ln2'

z toho 8l] ĺn] na prizetni a 42 tn] na l

poschodí (2.NP) Centra Postaveného na

Pozetnku, a ktorého pôdorysy

a ulniestncnic sú vyznaČenó v Prílohe Č'

l tejto Zlnluvy' a ktoý bude vo
výluČnorn vlaslníctve Budúceho
prenajílnatel'a' Prcdajná pltlcha .je
o výlĺere cca. 665 tn2;

:ónterne vs'nechané:,

je existujúca s(avba obclrcdnóbo centra
s akfuálnyln názvorn ..VUB Vlárska",
nachádzajúca sa na adtese: Vlánka 48.
8J l 0 l Bmtislava, stavba so súp. č. 7ó92'
popis stavby: adluin.-prev. budova,
postavená na Pozetnkoch' vrátane
pril'ahlých pozetnkov woriacich areál
obchodného centľa, ako dvojpodlazný
polyfunkČný objekt s oddelcnými
vsfuplni prc Budúci predrnet nájmu
a ostatné pĺevádzky' v kalastnĺlnorn
úzerni Vinohrady, zapísaná na liste
vlastníctva č. 4122 v katastrĺ
nchnutel'ností vďenoln okresným
úmdorn Bľatíslava _ kalastlálny odbor,
ktorej vnútorĺé priestory sú nebytovýlni
pľĺestonĺi urtcnýlni na prevádzkovanie
obchodných a adminĺstratívnyclr
činnostĺ.

Centruln je aktuálne vo vlastníctvg
spoloČnosti REZERVA, a.s', lCo: 35
7ó8 550' ajeho nadobudnutie do
výlučného vlastníotva Budúcirn
prenajímatcl'om je podrnienkou na

uzavretie Nájonlnej ztnluvy z<r sttany
Budúceho nájorncu'

znatnená derl dokončenia Pr{c budúceho
prtnajílnatelh vBudúcom prcdlnetc
nájlnu v rozsahu podla ods' 4.l tejto
Znrluvy;

je dert uvedcný v ods' 5' l tejto Zlnluvy;

je deň. kedy bude pre vercjnosť otvottné
Centn1n aostatné prevádzky VCcntrci
podlnienkou je pnivoplatné Kolaudačné
mzhodnutie:

sú vŠetky skutoČnosti' infonnácie
a údaje, ktoľó sú uvďené v tejto Zrnluve,
ktoľé budú uvedené v jej dodatkoch
a prílohách' ako aj ktore sa Ztnluvne
strany dozvedeli v súvíslosti s totlto
Zmluvou, najrnä vŠctky inľonnácie
a údaje týkajúce sa know-how'

Als ..ZukÚnfriger
}ĺietgegenstanĺl" gilt

Als
..4 b bruc hge n e hm igu ng
" gilt

Als .,Zcntrum" gilt

Als ..'ľag der
Bcendigung ĺler
Arbeiten'- gilt

Als ..1 nspektionstag-'
gilt

Als ..Teg ĺ.le r
Ertĺffnung" gilt

Als ..Vertrauliche
lnfoľmationen" gellen

die Räurnlichkeit ciner Einzelhandelseinheit rĺit
Geplanter Fläche von ca. 855 rnr, davon 8 l 3 rnr

iln Eľdgeschoss und 42 rnr irn l Stock (2.

ober'gcschoss) dcs auĺ- deln Grunrĺstúck
aufgebauten Zenĺ'ruIns, delen Gtundrisse unĺl

Platzierung in ĺlcľ Anl1gc Nr' ĺ dieses Venrags
gekenrueichnet sind, und die das alleinige
Eigenfurn dcs Zukúnfĺigen Verrnieteĺs sein
wid; Die Veĺkaufsfläche betrágt ca. 6ó5 rrr];

a h.ti ch I I i ch I e e r ge lassen ;

das bestehende Gebäude des Einkaulšzentnlms
rnit dern akuellen Nalnen ..VUB Vĺáľska"' das

sicll aul der l'olgenden Adresse betlndet:
Vlárska 48, 83 l 0l Bľatislava, Cebäudc rnit deĺ
Haus_Nr' 7692, Beschreibung des cebäudcs:
Ver_waltungs- und Betncbsgebäude, au[gebaut
auf den Gnrndstúcken, einschlieBlich
anliegender Grundstiicke, die das Areal des
Einkaufszentrunrs bilden' als zweistôckiges
Multifunktionsgcbäude lnit sepamĺcn
Eingängen fiir den Zukúnftigen Mietgegenstand
und andelc Betriebsstätten, irn Katastergebiet:
Vinohrady, eingetragen irn Eigcnrurĺsblan Nľ'
4122 itĺ Liegenschaftskatasteľ gefrihrt duĺch
das Bezirksarnt Bľarislava - Katastembteilung'
dessen lnnenniutnc Nichtwohnläulne sind. die
fiir die Ausúbung von Handels- und
Verwaltungstätigkeiten bestinrrnt sind.

Das Zentruln beÍinĺlet sich detzcit im Eigcnturn
deľGesellschaft REZERVA. a's.' ldNr-: 35 768

550, und Erwerb des Zentrutns in das alleinige
Eigenrum des Zukúnftigen Vennicters ist dic
Bedingung [iiľ den Abschluss ĺlcs Mictveĺtľags
seitens des Zukúnfligen Mietcľs,

der Tag der Beendigung der Artreiten des

Zukĺinftigen Vctrnietets int Zukúnftigen
Mielgegenstand irn Umfang gernäB Abs 4.l
dieses Vertmgs;

der in Abs' 5. l dieses Vettľags angcgebenc Tag:

der Tag' an deln <las Zenttutn unĺl anderc
Betricbsstätten itn Zentluln fúr die

Ôffentlichkeit gcôffnet sein werden: die
vomussetzung dafiiľ ist eine rcchtskÉftige
Bauabnalĺneentscheidung;

alle Tatsachen, lnŕ'onnatĺonen und Daten, ĺtie in

diesem Vct1mg aufgefiihľt sind, einschlicRlich
derjcnigen, dic in den NaclrtÉgcn und Anlagen
zu diesenr Vcrtrag aufgeliihti wetden, sowie
dicjcnigen, die dcn Vcľtľagspatleien im

Zusatĺlnenhang lnit dieseln Venmg bckannt
gcworden si nd, insbesonderr: allc lntbnnationen

..(lentrum"

s

..Dôverné in[ormácie"

,b
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BUDÚCI PRENAJĺMATEĽ / ZUKI'NIFTIGER VERMIETER:

Vi lnr k.=.í::.('r..Ý..' ĺĺo / u^?.*.?..e.:.,.*:./

1

V/ĺm

K&K r.o.
Mgr Ph Kostelničák'

tlsfiihreľ

BILLA s.ľ.o.
Ing' Tomáš Staňo,

Konatel' / Geschaftsfiibľer

a

BUDUCI NAJoMCA / ZIJKÚNFTIGER MIETER:

t am ......h.:.!9.. lR.L4

K&K Estete VI. S.r.o.
PhDr. Kostelničák, konate|'

Konatel' / Geschaftsfiihrer

3.

p. Amd Riehl,
Konatel' / Geschaftsfiihrer

z právneho hl'adiskaspráínost'

itÍ.



Zmhya o uzavľetí budúcej zmluvy
o nájme nebytového pľiestoľu

uzaFlorená v zmysle ust. $ 289 a nasl. obchodného zákonníka
ďalej ako Zmhva

medzi účastníkmi:

K&K Real Estate VI. s.ľ.o.
so sídlom Panenská 24,8l l 03 Bratislava _ mestská časť Staré Mesto
lČo: 5257007)zast.: PhDr. Lukrĺš Kostelničák, konatel', PhDľ. Tomáš Kostelničák, konatel'
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0043 9213 3053
spol. zapísaná v obchodnom registľi okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloŽka č. 147137lB
(d'alej ako,rBudúci pľenajímatel"')

a

Teta dľogérie SR s.r.o.
so sídlom Hlohovecká 6,95l41 Lužianky
lČo sseg+zsq
lČ opH: ĺK2O2034O322
zast. : Milan Boľhy,.konatel'
bankové spojenie: VUB banka
IBAN: SK25 0200 0000 0021 5149 3059
spol. zapísaná v obchodnom ľegistľi okresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo, vloŽka č,. |39943lB
(d'alej ako ,'Budúci nájomca")

Budúci prenajímatel'a Budúci nájomca d'alej spolu aj ako Zmluvné stľany

za nasledovných podmienok:

čl. L
Pľehlásenia

1.l Budúci prenajímatel'vyhlasuje, Že má záujem nadobudnúť do výlučného vlastníctva nehnutelhosti
zapísane na liste vlastníctva č. 4122 vedenom okľesným úradom Bľatislava, katastrálny odboľ,
okres: Bľatislava III, obec: Bratislava - Nové Mesto, katastrálne územie: Vinohrady a to:
- stavbu - súpisné č,íslo 7692, popis stavby _ admin. prev. budova umiestnená na pozemku parc'
éis|o 5620113, parcela registľa ,,C" o výmere 1265 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie'
(d'alej len,,Nehnutel'nosti")
(d'alej ako ,,Objekt" alebo ako,,Stavba")

Budúci pľenajímatel'vyhlasuje, Že má záujem realizovať prestavbu Stavby za účelom jej vyuŽitia
okrem iného na obchodné priestory.
Vnútorný pľiestor Stavby bude mať chaľakteľ nebytových pľiestoľov za účelom moŽnosti
prevádzkovania maloobchodných činností nájomcov. Uvedený list v|astníctva tvoľí Pľílohu č. 3
tejto Zmluvy. Pôdorys predmetného objektu tvorí Pľílohu č. 4 tejto Zmluvy. Táto stavba môŽe
pozostávať z viaceých stavebných objektov (stavieb), ktoré budú mať samostatné súpisné číslo.

l.l. Budúci prenajímatel'vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zm|uvy nebolo na pľestavbu
predmetného objektu vydané príslušným stavebným úradom stavebné povolenie.
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právni poradcovia zm|uvných strán, ktorí sú ohl'adne im sprístupnených informácií viazaní
povinnosťou mlčanlivosti na zák|ade všeobecne záväzných právnych predpisov. Za dôverne
informácie sa povaŽujú najmä, avšak nie len, všetky informácie a údaje ýkajúce sa ,'know-how"'
obchodných tajomstiev, procesov' postupov, programov' návľhov, vzorcov' marketingu, reklamy,
finančné a komerčné údaje, údaje o predaji, písomné materiály, údaje o zloŽeniach, výkresoch,
diagramoch, počítačových a|ebo softvérových programoch, štúdiách, prebiehajúcich prácach,

vizuálnych demonštľáciách, podnikatel'ských plánoch, ľozpočtoch, prognózach, údaje o
zákazníkoch' nápadoch, koncepciách, znakoch, náčrtoch' patentoch, autorských právach a iné
údaje v ústnej, písomnej, gľafickej, elektronickej alebo akejkolVek inej forme alebo médiu. Tieto
informácie a údaje sa budú povaŽovať za dôverné podl'a $ 27l obchodného zákonníka.

9.9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pľe každú zo zmlwných strán

9.lO. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky SPorY, ktoľé vzniknú z tejto zmluvy' budú rozhodovať
všeobecné súdy Slovenskej ľepubliky.

9.l1. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli aprehlasujú, Že Íŕĺto Zm|uva je
pľejavom ich slobodnej,váŽnej a ničím neobmedzenej vôle, naznak čoho ju podpisujú.

Pľílohy:
č' l - Zmluva o nájme nebytoých pľiestorov
č.2A - Rozsah dodávok amontáží Budúceho prenajímatel'a (štandard developera)
č. 2B - Rozsah dodávok a montáží Budúceho pľenajímatel'a (nadštandard developeľa)
č.3 -Listvlastníctva
č.4 - Pôdorys obchodného centľa
č. 5 - Pôdorys budúceho predmetu nájmu vľátane Ú-"ry podlahovej plochy predmetu nájmu
č. 6 - Vzor Bankovej záruky

V Bratislave , anÁ.?:.2.9' 2oz 4

Budúci Prenajímatel':

Real Estate s
ľ. Lukáš

PhDľ. Tomáš

V Bratislave' dňa ..........

BudúciNájomca:

Teta SR s.ľ.o.
Milan Bo
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