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Dodatok č. 1 

k Zmluve o užívaní 
č. 4/2021 

 
uzatvorenej v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení jeho neskorších zmien 
a doplnkov  

 
 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:    Mesto Prievidza, v zastúpení Správa majetku mesta 

Prievidza, s. r. o. , (v skratke SMMP, s. r. o.) 

Sídlo:      T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán:    JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 
IČO :      36 349 429 
DIČ :     2022092490 
IČ DPH :     SK2022092490 
Telefonický kontakt:   046/51 11 911 
Kontaktná osoba:   JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 
Registrácia:     Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 
    oddiel: Sro, vložka číslo: 16228/R 
( ďalej len ,,Poskytovateľ“)                                           
(Poskytovateľ a Užívateľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

a 
 

Užívateľ:                       Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 

Sídlo:     ul. Františka Madvu 11,  971 01  Prievidza 
Právna forma:    príspevková organizácia 
Zastúpený:    Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS          
IČO:       00516988                                                                            
DIČ:                                               2021160317 
IČ DPH:    SK2021160317 
Telefonický kontakt:    046/5412029 
Kontaktná osoba:   Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS          
Registrácia: Evidovaná v štatistickom registri organizácií 

Štatistického úradu SR od 14.11.1980.  
(ďalej len ,,Užívateľ“)                                           
(Vlastník a Užívateľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

I. Predmet dodatku 

 

1. Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o užívaní č. 4/2021 sa mení mení v Čl. II. Účel užívania 
nehnuteľností, cena a platobné podmienky, bod 2. tak, že sa ruší jeho pôvodné znenie 
a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
 
„2. Užívateľ sa na základe dohody s Poskytovateľom zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi  
od 1.1.2022 zálohové platby za služby, ktoré súvisia s užívaním Predmetu užívania. Platby 
bude uhrádzať Užívateľ pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 280,84 EUR 
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(slovom: dvestoosemdesiat EUR a osemdesiatštyri centov) s DPH (za vodné, stočné, 
teplo ÚK, resp. plyn spotrebovaný na jeho výrobu, elektrickú energiu, dažďovú vodu)  na 
základe Prílohy č. 1 Zmluvy, ktorá bude užívateľovi po prvý krát zaslaná v januári 2022. 

 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti. 

 
II. Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, 

s účinnosťou dňom nasledujúcim po jeho prvom zverejnení na webovej  stránke 
Poskytovateľa a Užívateľa. 

2. Tento Dodatok   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. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku. 

3. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 
obsahom tento Dodatok dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú.  

4. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých 1 vyhotovenie nadobúda Poskytovateľ 
a 1 vyhotovenie nadobúda Užívateľ. 

 
 
 
V Prievidzi  dňa 17.01.2022                                                  V Prievidzi  dňa 20.01.2022 

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

Za Poskytovateľa:                                                                            Za Užívateľa:        
JUDr. Ján Martiček                                                                                    Mgr. Dana Horná 
konateľ SMMP, s.r.o.                                                                                  riaditeľka KaSS 


