
DODATOK č. 1/2014 
K Nájomnej zmluve Č.4/2009/NP 

Názov: 
Sídlo: 
Konajúca/zastúpená 
Identifikačné číslo: 
Banka: 
Čfslo účtu: 

(ďalej len „prenajimateľ) 

Mesto Senec 
Mierové námestie Č. 8,903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00305065 
Príma banka a.s. 
6602827002/5600 

Názov: 
Sídlo: 
Konajúca 
Identifikačné čfslo: 
Banka: 
Čfslo účtu: 

(ďalej len .pôvodný nájomca") 

Názov: 
Sídlo: 
Konajúca 
Identifikačné čfslo: 
Banka: 
Číslo účtu: 

ŠK SFM Senec 
Rybárska ul. č. 29,903 01 Senec 
Denís Marton - predseda, Juraj Krchnár - podpredseda 
35605 561 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0180084028/0900 

ŠK SENEC, a.s. 
Rybárska ui. č. 29,903 01 Senec 
PaedDr. Tibor Végh - predseda predstavenstva 
46162984 
Tatra banka 

.2928892009/1100 

(ďalej len .nový nájomca") 

ČI. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 11.6.2008 uzavreli prenajímatef a nájomca Náomnú zmluvu Č. 4/2009/NP (ďalej len .Zmluva"). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku prevodu športovej činnosti z nájomcu na nového nájomcu 

uzavierajú tento Dodatok. 

ČI. II 
Predmet Dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím dodatku vstupuje do všetkých práva a povinností zo Zmluvy na
miesto pôvodného nájomcu nový nájomca a teda uzavretím Zmluvy sa nový nájomca stáva namiesto pôvodného 
nájomcu nájomcom zo Zmluvy. 

ČI. III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom, zostávajú v platnosti. 
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3. Ak niektoré ustanovenia Dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je 

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 

P 



právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa Čo najviac približuje zmyslu a účelu Dodatku, pokiarpn uzatvára
li í Dodatku zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.5.2014. 
5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Do

datku zodpovedá ich skutočnej a slobo ho podpísali. 

V Senci, dňa 25.2.2014 

á 
/P. V foéif 

PaedDr. tíbor Végh 
predseda predstavenstva 

$K Senec a. s 

Denis Marton 
predseda občianskeho zdnáenia 

Športový klub SFM Senec 

Juraj Krchnär 
podpredseda občianskeho združenia 

Športový klub SFM Senec 


