
Dodatok Č. 19 
k zmluve o nájme 

uzatvorenej dňa 24.03.1998 medzi zmluvnými stranami 

Mesto Senec 
so sídlom: 
štatutárny zástupea: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
Ing Karol Kvál, primátor mesta 
305 065 
2020662237 
Dexia banka Slovensko a.s., č. ú. 6602827002.5600 

(ďalej ako ..prcnajímateP') 

Dalkia Senec a. s. 
So sídlom: 
Štatutárny zástupca: 
Zapísaný: 
IČO: 
DIČ; 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

(ďalej ako ..nájomca") 

Sokolskáč.6. 00301 Senec 
Karol Kozák, predseda predstavenstva 
Okresný súd Bratislava I., odd. Sa, vložka 1762/B 
35747404 
2020201139 
SK7020000079 
Dexia banka a.s. 1827783001. 5600 

I. Účel dodatku 

Medzi zmluvnými stranami je uzavretá Zmluva o nájme, podpísaná dňa 24.03. 1998 v znení dodatkov 
č. 1 až 18, na základe ktorej Prenajímateľ prenajal Nájomcovi v celosli hnuteľný a nehnuteľný 
majetok, aby tento po dohodnutú dobu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme užíval za 
účelom výroby a rozvodu tepla a teplej úžitkovej vody. 

Z dôvodu žiadosti prenajímateľa o dodatočné zaradenie položky existujúceho majetku, ktorý slúži na 
účel zmluvy a nebol doteraz odovzdaný do užívania sa zmluvné sírany dohodli na prevzatí hnuteľného 
majetku Mesta Senec do nájmu. 

II. Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku je doplnenie Prílohy č. 1 Zmluvy o nájme, t.j. Zoznam prenajatých vecí 
podľa kotolní, ktoré sú prenajaté ako celok Nájomcovi o hodnotu existujúceho majetku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímate!" odovzdáva a Nájomca preberá majetok, v súlade so 
Zmluvou o nájme špecifikovaného ako položka: 
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inv. číslo iMesta Senee l-HIM-0032 ,, Sekundárny rozvod UK Bratislavská" 
obstarávacia cena 46 139,55€ 
dátum zaradenia 31/12/1971 
popis umiestnenia šachta ŠSB11-dorny Bratislavská 23 a 25 

111. Záverečné ustanovenie 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na 
webovom sídle Prenajímateľa. 

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu pre každú zo zmluvných strán. 

Dodatok č. 19 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme zo dňa 24/03/1998. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tohto dodatku a neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, 
prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho lbrme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

Prílohy: 
1) Preberací a odovzdávací protokol 
2) Mapa siete sústavy tepelných zariadení 

VSencidňa: .*~/J^,.2t)U 
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Príloha 1 
K Dodatku č 19 k Zmluve o nájme. 

Odovzdávajúci: 

Mesto Scnec 
So sídlom: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 

Odo vzdá vací a preberací protokol e. I 

Mierové námestie 8. 903 01 Senec 
Ing Karol Kvál. primátor mesta 
Dexia banka Slovensko a.s., e.ú. 6602827002/5600 
305 065 
2020662237 

Preberajúci: 

Dalkia Senec a. s. 
So sídlom: 
Štatutárny zástupca: 
Zapísaný: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPII: 
Bankové spojenie: 

Sokolská e.6. 90301 Senec 
Karol Kozák, predseda predstavenstva 
Okresný súd Bratislava I., odd. Sa. vložka 1762/B 
35747404 
2020201139 
SK7020000079 
Dexia banka a.s. 1827783001,•5600 

Odovzdávajúci odovzdáva Preberajúcemu do prenájmu hnuteľný majetok: 

inv. číslo Mesta Senec 
obstarávacia cena 
dátum zaradenia 
popis umiestnenia 

l-IIIM-0032 „ Sekundárny rozvod UK - Bratislavská" 
46 I39,S5€ 
31/12/1971 
šachta ŠSB11-domy Bratislavská 23 a 25 

za účelom jeho správy a to ku dňu 1)1.01.2012. 

V Senci, dňa äim. 

„podpísané" ..podpísané" 



Príloha 2 
K Dodatku č 19 k Zmluve o nájme. 

BERNOLÁKOVA 2 

BFRNOI ÁKOVA 4 

Legenda: 
• zdroj tepla 

domová odovzdávacia stanica 
— primárny rozvod tepla 
D šachta 

< 
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