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Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016

je uzatvorený v súlade s § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Prenajímateľ: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
(v skratke SMMP, s.r.o.)

Sídlo: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – konateľ spoločnosti
IČO : 36 349 429
DIČ : 2022092490
IČ DPH : SK2022092490
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne odd.

Sro, vložka č. 16228/R
e-mail: sekretariat@smmpd.sk
(ďalej len ,,prenajímateľ“)

a

Nájomca: 1. Sabo Peter
Narodený:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
tel.č.:

a
2. Sabová Silvia, manželka

Narodená:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
tel.č.:

(ďalej len ,,nájomca“)
(prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ uzatvoril dňa 30.5.2016 s nájomcami – Petrom Syabom a s jeho manželkou Silviou
Sabovou, obaja trvale bytom na Kútovskej ulici č. 940/13 v Prievidzi nájomnú zmluvu č.
968/940/13/5/2016, predmetom ktorej bol nájom bytu č. 5, ktorý sa nachádza na ul. Kútovská
č. 13 v Prievidzi s dobou nájmu odo dňa 1.6.2016 do 31.5.2017.



Strana 2 z 2

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena čl. I. Zmluvné strany, v ktorom sa akceptujú údaje
uvedené v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, na základe ktorého štatutárnym
zástupcom prenajímateľa je okrem JUDr. Jána Martičeka i JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

2. Zároveň sa u prenajímateľa ruší pôvodné bankové spojenie, ktorým bola „Prima banka, a.s.“,
a nahrádza sa „Všeobecnou úverovou bankou, a.s.“.  Taktiež sa ruší pôvodné číslo účtu vo
formáte IBAN z „SK69 5600 0000 0090 1887 6001“ na „SK46 02000000003761237751“.

3. Predmetom tohto dodatku je taktiež zmena čl. III. Doba nájmu, na základe ktorého sa
ukončenie doby nájmu u nájomcu mení. Pôvodné ukončenie doby nájmu „31.5.2017“ sa
ruší a nahrádza sa dátumom „31.5.2018“.

4. V čl. XI. Záverečné ustanovenie sa za odsek 8. nájomnej zmluvy uvádza ods. 9. s
nasledujúcim textom:
„9. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že akékoľvek zmeny nájomnej zmluvy, na
ktorých sa obidve zmluvné strany dohodnú budú riešené formou číslovaných dodatkov,
uzatvorených oboma zmluvnými stranami.“

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku na webovej stránke
prenajímateľa.

2. Ostatné, ustanovenia nájomnej zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú upravené
ostávajú i naďalej v platnosti a vzťahujú sa na ne príslušné ustanovenia OZ ako
i ďalšími právnymi predpismi platnými na území SR.

3. Tento dodatok k nájomnej zmluve je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu na
webovej stránke prenajímateľa.

5. Nájomca prehlasuje, že si tento dodatok pred podpisom prečítal, že porozumel jeho
obsahu a že ho uzavrel slobodne a dobrovoľne.

6. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 968/940/13/5/2016 je vyhotovený v 2
vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie nadobudne nájomca a jedno prenajímateľ.

V Prievidzi  dňa 3.5.2017

............................................... ..............................................
Za prenajímateľa: Nájomca:
JUDr. Ján Martiček Peter Sabo

konateľ
SMMP, s.r.o., Prievidza

................................................
Silvia Sabová


