
DODATOK č. 6 k NÁJOMNEJ ZMLUVE 

o prenájme energetických zariadení mesta Trebišov

uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímateľ:

názov: Mesto Trebišov

sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

IČO: 00 331 996

DIČ: 2020773590

konajúci: Ing. Marián Kolesár, primátor

Nájomca:

obchodné meno: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

sídlo: Puškinova 18, 075 01 Trebišov

IČO: 36 175 706

DIČ: 2020029935

IČ DPH: SK2020029935

zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

oddiel Sro, vložka číslo 9553/V 

konajúci: JUDr. Ján Šipoš, konateľ

1. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Nájomnej zmluvy o prenájme 
energetických zariadení mesta Trebišov zo dňa 1.8.1997 v znení dodatkov (ďalej len 
„nájomná zmluva“):
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1.1. Pôvodné znenie čl. VIII. (Cena nájmu) nájomnej zmluvy sa vo vzťahu k Majetku 
uvedenému v prílohe č. 1 k Dodatku č. 5 k nájomnej zmluve sa nahrádza znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné za rok 
2012 vo vzťahu k Majetku uvedenému v prílohe č. 1 k Dodatku č. 5 k nájomnej zmluve, vo 
výške 31 939,43 EUR (slovom: tridsaťjedentisícdeväťstotridsaťdeväť EUR štyridsaťtri 
centov). Nájomné je splatné do 30 dní odo dňa skončenia nájmu.

1.2. Pôvodné znenie čl. V. (Doba nájmu) nájomnej zmluvy sa vo vzťahu k Majetku 
uvedenému v prílohe č. 1 k Dodatku č. 5 k nájomnej zmluve sa nahrádza znením:

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. (Ukončenie nájmu) ods. 2/ nájomnej 
zmluvy dohodli, že nájom Majetku uvedeného v prílohe č. 1 k Dodatku č. 5 k nájomnej 
zmluve sa končí dňom 31.12.2012.

1.3. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.

zverejnenia na internetovej stránke Prenajímateľa.

2.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zo zmluvných 
strán.

2.3. Akékoľvek zmeny tohto dodatku je možné vykonať výlučne písomnou dohodou 
zmluvných strán.

2.4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok 
uzatvárajú slobodne, vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, obsahu tohto dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť v súlade 
s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho

a na znak toho ho podpisujú.

V Trebišove, dňa 17.12.2012

Za Prenajímateľa: Za Nájomcu:

JUDr. Ján Šipoš, konateľ


