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Dodatok č. 3  
k Zmluve č. 67/2008 o nájme nebytových priestorov   

zo dňa 26.5.2008 (ďalej len „nájomná zmluva“), zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1/2010  k 

nájomnej zmluve – zo dňa 31.12.2009 a Dodatkom č. 2 k nájomnej zmluve – zo dňa 28.8.2015, je 

uzatvorený v súlade s čl. XIII. ods. 1 nájomnej zmluvy medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ:    Mesto Prievidza, 
    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 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne odd. Sro, vl. č. 16228/R 
Štatutárny zástupca:    JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 
IČO:   36349429 
DIČ:    2022092490 
IČ DPH:    SK2022092490 
Bankové spojenie:   Prima banka, a.s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK69 5600 0000 0090 1887 6001 
Kontaktná osoba:   JUDr. Ján Martiček 
Kontakt:   046/5111911 
(ďalej lem „prenajímateľ“)  

a 
 
Nájomca:   Slovenský skauting, 14 zbor Prievidza 
Sídlo:   A. Žarnova 860/5, 971 01  Prievidza   
Štatutárny zástupca:  Mgr. Alojz Vlčko 
IČO:   36 121 231 
DIČ :  20216554932 
IČ DPH :  neregistrovaný 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK29 1100 0000 0029 2384 /508 
Kontaktná osoba :  Mgr. Alojz Vlčko 
Kontakt :  0902 202 898 
(ďalej len „nájomca“) 
(prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.5.2008 Nájomnú zmluvu č. 67/2008 o nájme nebytových 
priestorov, predmetom ktorej je nájom nebytového priestoru o výmere 63,60 m2, ktorý sa 
nachádza v pivničných priestoroch objektu č. súp. I.529 na ul. T. Vansovej 16 v Prievidzi.  
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2. Nakoľko nájomca požiadal prenajímateľa o zväčšenie rozšírenie predmetu nájmu o ďalší 
nebytový priestor (bývalá práčovňa nachádzajúca sa v suteréne objektu), zmluvné strany na 
základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k nájomnej zmluve: 
 

 
Článok I.  Predmet dodatku 

 
V čl. I. PREDMET ZMLUVY je v ods. 1 špecifikovaný predmet nájomnej zmluvy 
s nasledujúcim znením: 
„1 Prenajímateľ je správcom objektu  č. súp.  I.529  na ul. T. Vansovej 16 v Prievidzi,  

zapísaného na LV č. 294   k.ú. Prievidza, ktorého vlastníkom je mesto Prievidza. 
Prenajímateľ dáva nájomcovi do prenájmu  nebytový priestor v uvedenom objekte –  
pivničné priestory  o výmere  63,60 m2 .“ 

 
Nakoľko nájomca má záujem prenajať si ďalší nebytový priestor, ktorým je bývalá práčovňa, 
ktorá sa nachádza v suteréne budovy a prenajímateľ so zmenou predmetu nájmu súhlasí, na 
základe vzájomnej dohody sa pôvodný čl. I. nájomnej zmluvy ruší a nahrádza sa nasledujúcim 
textom: 
 
„1. Predmetom tejto nájomnej zmluvy  je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
I. PP stavby v nasledujúcom rozsahu a členení: 
- nebytové (pivničné) priestory o výmere                                                                          63,60 m2,                      
- nebytový priestor (bývalá práčovňa) o výmere 395 cm x 470 cm, t.j. o výmere             18,56 m2,                                                   
 
čo v úhrne predstavuje rozsah prenajatých nebytových priestorov na I. PP                    82,16 m2.“  
 
2. Prenajaté nebytové priestory sa nachádzajú v budove so súpisným  číslom 10529,  na ul. T. 
Vansovej 16 v Prievidzi. Budova je zapísaná na liste vlastníctva č. 294   k.ú. Prievidza, obec 
Prievidza, okres Prievidza ako detské jasle, ktorého vlastníkom je Mesto Prievidza.“ 
 
 

Článok II. Záverečné ustanovenia 
 
1.  Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 67/2008, zmenenej a doplnenej jej následnými 
dodatkami sa nemenia a ostávajú v platnosti i naďalej.  
2.  Dodatok č. 3 k Zmluve č. 67/2008 o nájme nebytových priestorov nadobúda  platnosť dňom 
jeho podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po zverejnení 
tohto dodatku na webovej stránke prenajímateľa. 
3. Tento Dodatok č. 3 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 tohoto dodatku v jeho plnom rozsahu na 
webovej stránke prenajímateľa. 
5. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku. 
6.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili po vzájomnom prerokovaní, podľa  
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slobodnej vôle vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a jednostranne nevýhodných podmienok 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú osoby  oprávnené konať v mene 
účastníkov zmluvy.  
 
V Prievidzi dňa 10.9.2021                                                     
 
 
 
……………………………….                                                ………………….........…………… 
Za prenajímateľa:                                                                       Za nájomcu: 
        JUDr. Ján Martiček                                                                           Mgr. Alojz Vlčko      
       konateľ SMMP, s.r.o.                                                                                                                                        


