
D o d a t o k č. 6 
k nájomnej zmluve č. 24/2009/MsKS 

zmluvné strany: 

Prenajímateľ: Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 

V zastúpení: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
IČO: 00 305 065 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK94 5600 0000 0066 0282 7002 
Variabilný symbol: 6401 

Nájomca: DES s.r.o. 
Žitná 1 
831 06 Bratislava 

v zastúpení: Daniel Bihári 
IČO: 35 867 141 
DIČ: 202 175 47 13 
Obchodný register: Okresný súd BA I 
Oddiel: Sro 
Vložka: 29798/B 
Bankové spojenie: VÚB Senec 
Číslo účtu: 36037-012/0200 

V súlade s ustanovením čl. VII. ods. 2) nájomnej zmluvy č. 24/2009/MsKS sa táto 
mení a dopĺňa takto: 

1. V článku II. Predmet a účel nájmu sa pôvodný text ods. 2) a 3) vypúšťa a nahrádza 
sa nasledovným ustanovením: 
„2) Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa na v suteréne budovy 
uvedenej v bode 1) tohto článku o podlahovej ploche spolu 152 m2. 
3) Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi predmet nájmu do dočasného 
užívania a to na účel využitia „MUSTANG PUB – HERŇA“ a nájomca sa zaväzuje 
platiť za predmet nájmu odplatu podľa čl. III tejto zmluvy.“ 

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

„ 1. Za nebytové priestory so samostatným vchodom sa zmluvné strany dohodli na 
nájomnom vo výške 7484,72 € / rok / slovom: sedemtisícštyristoosemdesiatštyri euro 
sedemdesiatdva centov / Mesačné nájomné je 623,73 €.“ 



Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

4. Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 24/2009/MsKS. 
5. Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 

V Senci, dňa 27.5.2016 V Senci , dňa 27.5.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

za prenajímateľa za nájomcu 
Ing. Karol K v á l Daniel B i h á r i 

primátor mesta 


