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/ D o d a t o k č. 2 
k nájomnej zmluve č. 2/2009/MsKS 

zmluvne strany: 

Prenajímateľ: 

V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
Variabilný symbol: 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
00 305 065 
Dexia Banka Slovensko a.s. 
6602827002/5600 
6401 

Nájomca: 

Smer-sociálna demokracia, Súmračná č. 25, 821 02 Bratislava 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo registrácie : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Doc. JUDr. Róbert Fico. CSc. - predseda strany 
31 801 242 
2021472035 
MV SR 203/2-99/05662 
Tatra banka, a.s. 
2621007888/1100 

V súlade s ustanovením či. III. ods. 6) nájomnej zmluvy č. 2/2009/MsKS sa táto 
mení a dopĺňa takto: 

1. V článku III. Nájomné a jeho splatnosť sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza 
sa nasledovným ustanovením: 

.. 1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu podľa tejto zmluvy 
nasledovne: 
Nájomné 68,11 €/ mesiac /slovom: šesťdesiatsedem eur Štyridsaťštyri centov/ 
Uvedená výška nájmu je stanovená s prihliadnutím na záväzok nájomcu uvedený v či. II. bod 
6 tejto zmluvy, pričom prenajímateľ vyhlasuje a bezvýhradne súhlasí vzhľadom na príslušné 
ustanovenia zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v žnem 
neskorších predpisov s tým, že považuje výšku ceny nájomného za primeranú a obvyklú, za 
ktorú prenajímateľ obvykle tento predmet nájmu prenajíma v Čase a v mieste uzatvorenia tejto 
zmluvy. Nájomné je splatné mesačne a to vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 



2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpísaní dodatku. 

3. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 2/2009/MsKS. 
4. Dodatok č, 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 

V Senci. dňa V Bratislave, dňa 

za prenajímateľa 
Ing. Karol K v á 1 

primátor mesta 

® (c; 

K-HÍs" 

í ^ v Súmrační 25 
S § Í J 821 02 Bratislava 
^ - * ÍČO: 31801242 
j r * i DIČ: 2021472035 

za nájomcu 
Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. 

predseda strany 


