
D o d a t o k č. 2 
k nájomnej zmluve č. 001/13/07/NZ-ost. 

zmluvné strany: 

Prenajímateľ: Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 

Zastúpený: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
IČO: 00 305 065 
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s. 
číslo účtu: 6602827002/5600 
/ďalej len „prenajímateľ“/ 

Nájomca: DUO CREATIVE, s.r.o. 
Podzámska 2940/20 
920 01 Hlohovec 

Zastúpený: Miloš Zelenay, konateľ 
IČO: 44 131 330 
IČ DPH: SK 2022608830 
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s. 
Č. účtu: 4370010001/3100 
/ďalej len „nájomca“/ 

V súlade s ustanovením čl. VI. ods. 2) nájomnej zmluvy č. 001/13/07/NZ-/ost sa 
táto mení a dopĺňa takto: 

1. V článku II. Predmet a účel nájmu sa pôvodný text ods. 2 vypúšťa a nahrádza sa 
nasledovným ustanovením: 

„2. Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi predmet nájmu do dočasného 
užívania a to na účely umiestnenia 5 ks reklamných tabúľ (3 x Pezinská ul. , 2 x SNP) 
o rozmeroch 800 mm x 1200mm a 1100mm x 350mm. 

2. V článku III. Nájomné a jeho splatnosť sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza 
sa nasledovným ustanovením: 

„1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu podľa tejto 
zmluvy nasledovne: 
Nájomné je 184,81 €/ 1 ks/ rok 
Nájomné je splatné ročne v celej výške 5 x 184,81 € = 924,05 €/slovom: 
deväťstodvadsaťštyri euro päť centov/ a to do 31.3. príslušného kalendárneho roka na 
účet prenajímateľa. 
Alikvotná časť nájmu za obdobie do 30.4.2015 je 425,32 € a od 1.5.2015 do 
31.12.2015 je 696,20 €. Celkový nájom za rok 2015 je 1121,52 €. “ 



Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení resp. 1.5.2015. 

4. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č.001/13/07/NZ-ost. 
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 

V Senci, dňa 9.4.2015 V Senci, dňa 14.4.2015 

„podpísané“ „podpísané“ 

za prenajímateľa za nájomcu 
Ing. Karol K v á l Miloš Zelenay 

primátor mesta konateľ 


