
     DODATOK č. 2 
k Nájomnej zmluve č. 31/1338/15/1/2018 zo dňa 1.8.2018 (ďalej len „nájomná zmluva“, 
ktorá bola zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve – zo dňa 1.8.2018, 

 
je uzatvorený medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:  
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ: Mesto Prievidza 
                                    adresa : Mestský úrad Prievidza, Nám slobody 14, Prievidza 
              IČO : 31 8442 
                                    DIČ : 2021162814 
              Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,  

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK40 5600 0000 0090 0009 8002 
zastúpené JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta a 
na základe plnomocenstva zo dňa 28.8.2015, pri tomto právnom úkone  
zastúpené spoločnosťou      
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. ( v skratke SMMP, s.r.o.) 
Sídlo: T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza 
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Trenčíne odd.: Sro, vl.č.: 16228/R 
Zast. štatutárnym zástupcom : JUDr. Ján Martiček, konateľ,  
JUDr. Ing. Ľubomír Maxina, konateľ 
IČO: 36 349 429 
DIČ : 2022092490 
IČ DPH : SK2022092490  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Č. účtu vo formáte IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751  

   ako prenajímateľ (ďalej len“ prenajímateľ“) na jednej strane 
 
a 

2.  Nájomca:             Jozef Šumichrast     
dátum nar.:  
rod. číslo:  

   bytom:  
 
   Andrea Šumichrastová 

dátum nar.:  
rod. číslo:  

   bytom:  
   Telefonický kontakt:  
   ako nájomca (ďalej len nájomca) na druhej strane 
 
 

Predmet dodatku 
 
Na základe zmeny počtu spolubývajúcich bytu, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

 



1.   V čl. V. Práva a povinnosti nájomcu bytu sa z dôvodu odsťahovania dcéry nájomcov – 
Angeliky Šumichrastovej pôvodný odsek 4. nájomnej zmluvy ruší a nahrádza sa nasledujúcim 
odsekom 4. nájomnej zmluvy s týmto textom:   
„4. Nájomca je oprávnený byt užívať pre vlastné potreby a potreby svojej rodiny, pričom k 
trvalému pobytu v byte je oprávnený prihlásiť sa iba nájomca, jeho deti, ktoré s nim žijú v 
spoločnej domácnosti, manžel, druh a prípadne rodič na základe súhlasu prenajímateľa. Iné 
osoby môžu byt' prihlásené k trvalému pobytu v tomto byte len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom prenajímateľa. Ku dňu uzavretia tejto nájomnej zmluvy domácnosť nájomcu tvoria 
nasledovné osoby: 
 Meno a priezvisko:  dátum narodenia:  príbuzenský pomer: 

Vanessa Šumichrastová     dcéra“ 

 

2. .   V čl. VII. Záverečné ustanovenia sa na základe dohody zmluvných strán ruší pôvodný 
odsek 7. nájomnej zmluvy a nahrádza sa novým odsekom 7. nájomnej zmluvy s nasledujúcim 
textom: 

„7.  Svojím podpisom dobrovoľne potvrdzujem, že prenajímateľ ako prevádzkovateľ splnil 
oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú 
dostupné na webovom sídle prenajímateľa bytu www.smmpd.sk v časti Prístup k informáciám 
/Ochrana osobných údajov.“  
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné  ustanovenia  zmluvy zostávajú  nezmenené. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak 
súhlasu ho podpisujú. 
3. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 31/1338/15/1/2018 zo dňa 1.8.2018 bol vyhotovený 
v dvoch exemplároch,  po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
V Prievidzi dňa 4.10.2019 
 
Prenajímateľ v zastúpení:     Nájomca: 
 
 
 
                                                            
.............................................................   ................................................. 
JUDr. Ján Martiček, konateľ SMMP, s.r.o.                       Jozef Šumichrast     
 
 
 
 
                                                                                    ................................................... 
                        Andrea Šumichrastová 

 


