
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O SPRÁVE zo dňa07.05.2019 
 
 
uzatvorená medzi: 
 
Správca: 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 „Správca“) 

 

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““)   

 
PREAMBULA  

1. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 07.05.2019 Zmluve o správe (ďalej iba „Zmluva“), 

ktorej predmetom je výkon správy areálu Priemyselného parku v Trebišove, 

nachádzajúceho sa na resp. v nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 845, a č. 1260  KÚ 

Milhostov (ďalej len „areál“). 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 článku 2 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením: 

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 9.5.2019 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.   

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.  

Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
 
 
V Trebišove dňa 23.12.2021   V Trebišove dňa 23.12.2021 
 
 Mesto Trebišov  Technické služby mesta Trebišov 
 správca  nájomca 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ _____________________________________ 
 PhDr. Marek Čižmár Ing. Imrich Fekete 
 Primátor riaditeľ 


