
     DODATOK č.3 

k Nájomnej zmluve č. z. 940/940/11/10/2016 zo dňa  18.5.2016 ( ďalej len „nájomná 
zmluva“), ktorá bola zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve – zo dňa 

24.5.2017 a Dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve – zo dňa 2.5.2018, je  
 

uzatvorený medzi:  
 

Prenajímateľ:  Mesto Prievidza, v zastúpení 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:   VÚB, 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“) 
 
Nájomca:    Igor Lackovič 
Narodený:    
Rodné číslo:    
Trvale bytom:    
tel.č.:     

a  
    Radka Lackovičová, manželka 
Narodená:    
Rodné číslo:    
Trvale bytom:       
tel.č.:     
(ďalej len ,,nájomca“) 
 
 (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“) 
(ďalej len ,,nájomca“) 
  
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:  
1. Mení sa v čl. III. Doba nájmu  nájomnej zmluvy takto:  

„Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že sa predlžuje doba platnosti trvania nájomnej 
zmluvy uzatvorenej na dobu určité,  do  31.5.2020.“       
 

2.     V čl. XI. Záverečné ustanovenia  sa pôvodný odsek 1 nájomnej zmluvy  ruší 
a nahrádza sa nasledujúcim odsekom č. 1 s nasledujúcim textom:   
 „1. 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.“  

 
 

Ostatné  ustanovenia  zmluvy zostávajú  nezmenené. 
 

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak 
súhlasu ho podpisujú. 

 
 Dodatok bol vyhotovený v dvoch exemplároch,  po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
V Prievidzi dňa  6.5.2019           
 
 
 
 
 

................................................                          ................................................ 
              JUDr. Ján Martiček                            Nájomca:  
  konateľ SMMP, s.r.o.      Igor Lackovič        
 
 
 
        .................................................... 
         Radka Lackovičová  


