
D o d a t o k    č. 5 

k  Zmluve o nájme časti pozemku na reklamné účely zo dňa 

27.11.2003  

(ďalej len „dodatok č.5“) 
zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ:  Mesto Senec 

   Mierové námestie 8 

   903 01  Senec 

V zastúpení:   Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

IČO:   00 305 065 

Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s.  

číslo účtu:  6602827002/5600 

Variabilný symbol:  6401  

 

Nájomca:   Československá obchodná banka, a.s. 

Michalská 18 

815 63 Bratislava 

v zastúpení:  Ing. Miroslava Gabrišková, riaditeľka Odboru    

   manažmentu majetku 

   Ing. Ľubomír Mráz, riaditeľ Odboru manažmentu nákupu 

IČO:   36854140 

DIČ:   2022502768 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava  

Číslo účtu:  4000791824/7500 

 

Čl. I 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme časti pozemku na reklamné účely  zo 

dňa 27.11.2003 v znení jej dodatkov č. 1 – 4 (ďalej len „nájomná zmluva“) sa v súlade 

s ustanovením článku 3, odsek 3.6. mení a dopĺňa takto: 

 

1. V časti 3. Nájomné a jeho platobné podmienky sa pôvodný text ods. 3.1. vypúšťa 

a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 

„3.1. Nájomné za prenajatú časť pozemku tvoriaceho predmet nájmu je  zmluvnými 

stranami dohodnuté formou pevných cien tak, že výška nájomného predstavuje sumu 

182,28 € za reklamno-informačné zariadenia na rok.“ 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

Čl. II 

 

1. Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Dodatok č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. 

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

po 2 exempláre. 

4. Na dôkaz toho, že zmluvné strany si dodatok č. 5 prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a bez výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý 



a zrozumiteľný a že ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, ho oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Senci, dňa ..................................    V Bratislave,dňa 6.2.2013 

 

„podpísané“       „podpísané“ 

 

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

             za  prenajímateľa              za nájomcu 

Ing. Karol   K v á l      Ing Miroslava Gabrišková 

   primátor mesta             riaditeľka Odboru manažmentu majetku

     

        „podpísané“ 

 

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

Ing. Ľubomír Mráz   

      riaditeľ Odboru manažmentu nákupu 


