
OÓÔ 0 0 7 3 2 
D o d a t o k č. 4 

k nájomnej zmluve zo dňa 26.2.2007 
" ^ ^ 

zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 

V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

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

Variabilný symbol: 6401 

Nájomca: 

v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

ARDSYSTEM spoľ s.r.o. 
P.Mudroňa 5,010 01 Žilina 
Mgr. Branisíav Delinčák, konateľ 
36397563 
2020105989 
Unibanka a.s., Žilina 
8124227/1200 

V súlade s ustanovením či. 7. ods. 7.3. nájomnej zmluvy zo dňa 26.2.2007 sa táto 
mení a dopĺňa takto: 

2. V časti 2. Doba nájmu sa pôvodné odseky 2.1. a 2.2. vypúšťajú a nahrádza sa 
nasledovne: 
,.2.1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu neurčitú." 

3. V časti 6. Skočenie nájmu sa pôvodné odseky 6.1. - 6.5. vypúšťajú a nahrádza sa 
nasledovne: 
„ 6.1. Prenajímateľ a nájomca môžu zmluvu písomne vypovedať. 
6.2. Výpovedná lehota podľa bodu 1. tohto článku je trojmesačná a začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
6.3. V prípade výpovede z nájmu zo strany prenajímateľa z dôvodu omeškania o viac 
ako jeden mesiac s úhradou nájomného je výpovedná lehota jednomesačná a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede nájomcovi. 
6.4. Nájomný vzťah môže skončiť na základe písomnej dohody zmluvných strán." 

4. V časti 6. Skočenie nájmu sa pôvodný odsek 6.6. mená na ,,6.5." 

5. V časti 6. Skočenie nájmu sa pôvodný odsek 6.7. mená na ..6.6." 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 



6. Tento dodatok č. 4 nadobúda plalnosí dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia. 

7. Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy zo dňa 26.2.2007. 
8. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 

VSencLdňa ! Ľ.ír.„„! 

P. Mudľoňa5,010 01 Žilina 

„podpísané" ..podpísané1' 


