
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme motorového vozidla zo dňa 12.01.2018
uzavretá podl á § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

Článok I. 
Zmluvné strany

Nájomca:
Názov: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204. 075 25 Trebišov
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: PhDr. Marek Čižmár
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

(ďalej le n n á jo m c a “) 

a

Prenajímateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba vo veciach 
IBAN:

(ďalej len „prenajímateľ“)

Článok II.
Preambula

1. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. b. zák. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmeny zmluvy 
vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2. Okolnosti, ktoré obstarávateľ nemohol predvídať spočívajú v ďalšej potrebe zabezpečovať 
vývoz komunálneho odpadu v meste Trebišov a to aj vzhľadom k tomu, že ku dňu 
podpísania dodatku nemá dostatočné vlastné kapacity na zabezpečenie skôr uvedených 
činností.

3. Zmena zmluvy spočíva v predĺžení doby, ktorú bola zmluva uzavretá a s tým súvisiacu 
zmenu celkovej ceny za nájom predmetu nájmu.

Článok 111. 
Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na okolnosti uvedené v preambule tohto dodatku sa nájomca a prenajímateľ
dohodli, že text Článku IV ods. 2 Zmluvy o prenájme motorového vozidla zo dňa 
12.01.2018 sa nahrádza nasledujúcim znením:

REDOX SERVICES, s.r.o.
A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Ján Malček, konateľ
46 091 262
2023246522
SK2023246522

zmluvných: Ján Malček, konateľ
SK05 1100 0000 0029 2885 5371
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2. Celková cena za dočasné užívanie predmetu nájmu nepresiahne sumu 14 140,-EUR 
bez DPH, resp.: sumu 16 968,- s DPH

3. Nájomca a prenajímateľ sa dohodli, že text Článku V ods. 1 Zmluvy o prenájme 
motorového vozidla zo dňa 12.01.2018 sa nahrádza nasledujúcim znením:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 08.6.2018, t.j. 103 pracovných dní. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom možno ukončiť aj pred týmto termínom a to 
buď dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
a to aj bez udania dôvodu. Nájom zaniká už doručením výpovede druhej zmluvnej 
strane.

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o nájme motorového vozidla týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú 
v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

2. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je 
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že tento Dodatok je  prejavom ich slobodnej 
a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Dodatok je  vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa.

V Trebišove dňa: 28.05.2018

Nájomca:

Mesto Treb: 
PhDr. Mare 
primátor

ov
c Čižmár

V Lučenci dňa: 25.05.2018

Prenajímateľ:

s.r.a.
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REDOX SERVICES, s.r.o
Ján Malček
konateľ
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