
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK  Č. 2 K 

 

 

ZMLUVE O NÁJME A PODNÁJME NEHNUTEĽNOSTI ZO DŇA 

07.05.2019 
 

 

 

 
Mesto Trebišov 

ako prenajímateľ 

 

 

a 

 

 

Technické služby mesta Trebišov 

ako nájomca 
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Tento dodatok  je uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ: Mesto Trebišov 

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

V zastúpení: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta 

IČO: 00 331 996 

DIČ: 2020773590 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK59 7500 0000 0040 0520 3286 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

  

Nájomca:  Technické služby mesta Trebišov 

Sídlo:  Stavebná 2, 075 01 Trebišov 

V zastúpení:  Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 

IČO: 00 188 433 

DIČ:  2020749951 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

IBAN:  SK80 5200 0000 0000 0626 7726 

(ďalej len „Nájomca“ alebo „Podnájomca“)   

 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA  

1. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 07.05.2019 Zmluve o nájme a podnájme nehnuteľnosti (ďalej iba 

„Zmluva“). Vzhľadom k tomu, že obe zmluvné strany majú záujem na ďalšom trvaní zmluvy, dohodli sa 

na uzavretí Dodatku k Zmluve, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 31.12.2022. 

 

 

Zmeny a doplnky zmluvy 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu menia a dopĺňajú takto: 

a) Text odseku 15. Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením: 

„15. Právny vzťah založený touto Zmluvou je uzatvorený na dobu určitú, t.j. odo dňa 09.05.2019 do 

31.12.2022.“ 

3. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny 

v pôvodnom znení. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými osobami Zmluvných strán. 

5. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   
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6. Dodatok  je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) 

rovnopise. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je nijako 

obmedzená.  

8. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

V Trebišove dňa [23.12.2021] 

 

Za Prenajímateľa: 

 

 

 

________________________________________ 

Mesto Trebišov 

PhDr. Marek Čižmár 

primátor mesta  

 

 

Za Nájomcu: 

 

 

 

__________________________________________ 

Technické služby mesta Trebišov 

Ing. Imrich Fekete 

riaditeľ 

 

 

 

 


