
Dodatok č. 2 k 
nájomnej zmluve č. 10/2010/poz 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
v zastúpení: Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
IČO: 003 050 65 
Bankové spojenie: PRIMA BANKA 
Číslo účtu: 6602827002/5600 

/ďalej len „prenajímateľ“/ 

Nájomca: 

Obchodné meno: 

v zastúpení: 
IČO: 
Obchodný register: 
Oddiel: 
Vložka číslo: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

/ďalej len „nájomca“/ 

V súlade s ustanovením čl. VII. ods. 2 nájomnej zmluvy č. 10/2009/poz, zo dňa 
2.11.2010 a v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 150/2012, zo dňa 13.12.2012 sa táto 
mení a dopĺňa takto: 

1. V článku II. sa pôvodný odsek 1 a 2 vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovne: 

„ 1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku C-KN parc. č. 3499/2 v k.ú. 
Senec, LV 2800 o celkovej výmere 611 m2, C-KN parc. č. 3496/1 v k.ú. Senec, LV 
2800 o celkovej výmere 2135 m2, C-KN parc. č. 805 v k.ú. Senec, LV 2800 o celkovej 
výmere 4425 m2, C-KNparc. č. 989/2 v k.ú. Senec, LV 2800 o výmere 3699 m2 . 
2. Predmetom nájmu je časť pozemku C-KN parc. č. 3499/2 o výmere 611 m2 

(parkovisko pri pošte), časť pozemku C-KN parc. č. 3496/1 o výmere 720 m2 

(parkovisko pred MsÚ), časť pozemku C-KN parc. č. 805 o výmere 210 m2 

(parkovisko pred MsKS) a časť pozemku C-KN parc. č. 989/2 v k.ú. Senec, LV 2800 
o výmere 120 m2 (parkovisko za Tureckým domom) (viď grafická príloha).“ 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 
Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec 
Ing. Róber Podolský - konateľ 
44 537 476 
Okresný súd Bratislava I 
Sro 
56029/B 
ČSOB 
4007558750/7500 



2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

3. Tento dodatok bol odsúhlasený Mestským zastupiteľstvom v Senci, uznesením č. 
150/2012 zo dňa 13. decembra 2012. 

4. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 10/2010/poz zo dňa 
2.11.2010 v znení dodatku. 

5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po 2 exempláre. 

V Senci, dňa 20.12.2012 V Senci, dňa 20.12.2012 

„podpísané“ „podpísané“ 

prenajímateľ nájomca 
Ing. Karol K v á l Ing. Róbert P o d o l s k ý 

primátor konateľ 
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