
DODATOK č. 3 k ZMLUVE  

o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 01.09.2006 (ďalej iba „dodatok“), 

uzatvorený medzi  

 

 

 Prenajímateľ:   Mesto Trebišov 

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

zastúpený: PhDr. Marek Čižmár - primátor 

   IČO: 00331996 

   bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Trebišov 

   číslo účtu: 19325622/0200 

IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

a  

 

Nájomca:   MUDr. Myron Žadanský 

   

  rod. č.:  

  tel. č. :                 e-mail:  

  (ďalej ako „nájomca“) 

 

Preambula 

 

1. Predmetom tohto dodatku sú zmeny a doplnky zmluvy zo dňa 01.09.2006 v znení 

neskorších dodatkov uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom. Text pôvodnej  

zmluvy v znení neskorších dodatkov sa nahrádza textom uvedeným v tomto dodatku. 

2. Text pôvodnej zmluvy v znení neskorších dodatkov sa mení, a to tak, že sa menia 

identifikačné údaje nájomcu. Nové identifikačné údaje nájomcu sú: 

 

„Nájomca:   Mgr. Katarína Žadanská  

               

               r. č. :  

 tel. č. :   

              (ďalej ako „nájomca“)“ 

 

3. Článok 4 bod 4.1 zmluvy v znení neskorších dodatkov sa mení tak, že pôvodný text sa 

nahrádza textom: 

 

„4.1. Výška nájomného sa určuje v súlade s Cenníkom služieb poskytovaných 

mestom a mestskými organizáciami prijatého Mestským zastupiteľstvom v Trebišove 



dňa 25.04.2022 uznesením č. 461/2022, vo výške 1,00 EUR za jedno osobné 

motorové vozidlo na deň.“ 

 

4. Prenajímateľ s nájomcom prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním 

prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu 

porozumeli a autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Článok 1 

Záverečné ustanovenia 

 

1.1 Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom 

znení bez zmeny. 

1.2 Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží 

nájomca a tri (3) rovnopisy prenajímateľ. 

1.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

 

       V Trebišove dňa 22. 06. 2022 

 

 

                Prenajímateľ:                    Nájomca:                                                                       

      

 

 

       ............................................       ............................................       

            PhDr. Marek Čižmár           Mgr. Katarína Žadanská 

          primátor                                                                             

 

 

 

  


