
Dodatok č. 2 
k dohode o započítaní investícií a nájomného 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
v zastúpení: Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
IČO: 003 050 65 
Bankové spojenie: OTP BANKA 
Číslo účtu: 562441/5200 
/ďalej len „prenajímateľ“/ 

a 

JUDr. Eva Roskošová, Advokátska kancelária, Turecká 2/C, 903 01 Senec 
IČO: 42174732 
DIČ: 1048212462 
Bankové spojenie: ČSOB banka, a.s. 
Číslo účtu: 4016836222/7500 
/ďalej len „nájomca“/ 

V súlade s ustanovením článku VI. Záverečné ustanovenia ods. 2 dohody o započítaní 
investícií a nájomného zo dňa 21.1.2013 v znení dodatku č. 1 sa táto mení a dopĺňa 
takto : 

1. V článku III. Investície na rekonštrukciu sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa 
nasledovným ustanovením: 

„ Do priestorov uvedených v čl. I. odsek 1. tejto dohody bolo nájomcom 
preinvestované 2585,82 € na práce pri rekonštrukciu interiéru a dodávku a montáž 
zabezpečovacieho systému vnútorných žalúzií ( kópie dokladov o investícii tvoria 
neoddeliteľnú prílohu tejto dohody).“ 

2. V článku IV. Vzájomné započítanie nájomného a investícií sa pôvodný text ods. 1. 
vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením: 
„ 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné sa započíta s preinvestovanou čiastkou 
nasledovne: 
Február 2013 308,33 € 
Marec 2013 308,33 € 
Apríl 2013 308,33 € 
Máj 2013 308,33 € 
Jún 2013 308,33 € 
Júl 2013 308,33 € 
August 2013 308,33 € 
September 2013 308,33 € 
Október 2013 119,18 € 

spolu: 2 585,82 €“ 



3. V článku V. Doba trvania dohody sa pôvodný text ods. 1. vypúšťa a nahrádza sa 
nasledovným ustanovením: 

„1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpísania dohody do októbra 2013.“ 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

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

5. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou dohody o započítaní investícií a nájomného 
zo dňa 21.1.2013 v znení dodatku č. 1. 

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

V Senci, dňa 9.10.2013 V Senci, dňa 9.10.2013 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol K v á l JUDr. Eva Roskošová 
primátor 


