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Dodatok. č. 1 k Zmluve 

uzatvorenej podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 30.11.2016 

medzi  

 

1. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o. 

so sídlom: Košovská 1, 971 01  Prievidza 

IČO: 31 579 183 

IČ DPH: SK2020467350 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

Oddiel: Sro, vložka č. 2223/R 

bankové spojenie: VÚB, a.s.  

IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

zast.: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Strana č. 1“) 

a 

 

1. Slovenská republika- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený: pplk. Mgr. Roman Šulavík, riaditeľ Centra podpory Trenčín na základe 

plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-172 zo dňa 11.05.2018 

IČO: 00 151 866 

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023  

(ďalej len „podnájomca“) 

Článok I. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. 

Obchodného zákonníka zo dňa 30.11.2016 v zmysle Čl. V ods. 2 s týmto obsahom: 

Článok I. znie nasledovne: 

„Strana č. 1 ako prevádzkovateľ zariadenia krytej plavárne na ul. S. Chalupku 12 

A v Prievidzi sa zaväzuje poskytovať Strane č. 2 skupinový vstup minimálne pre 15 ľudí 

do krytej plavárne: 

- piatok od 13,00 hod. do 15,00 hod (okrem štátnych sviatkov a mesiacov júl, 

august), dve dráhy, v čase previerok tri dráhy. 

Ak Strana č. 2 nebude môcť využiť skupinový vstup minimálne pre 15 ľudí do krytej 

plavárne v stanovených dňoch z dôvodu uzatvorenia objektu krytej plavárne Stranou  

č. 1, bude jej poskytnutý náhradný termín v tom istom týždni v rovnakom čase. 

Strana č. 1 poskytne pre Stranu č. 2 sociálne príslušenstvo krytej plavárne – šatne, 

sprchy, toalety v čase skupinového vstupu minimálne pre 15 ľudí do krytej plavárne.“ 
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Článok II. 

 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 

30.11.2016 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňa 01.01.2020. 

2. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa §5a zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

4. Všetky ostatné náležitosti okrem zmien v tomto dodatku sa riadia Zmluvou uzatvorenou 

podľa § 269 a nasl.  Obchodného zákonníka zo dňa 30.11.2016 

5. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité 

na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto 

zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 

6. Strany sa na Dodatku č. 2 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho omylu, 

pričom jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.  

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Prievidzi dňa .......................                                      V Trenčíne dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                         ___________________________                                     

    Ing. Marián Bielický                                                           Mgr. Roman Šulavík 

    konateľ spoločnosti                                                                    riaditeľ 

Technické služby mesta                                                      Centra podpory Trenčín  

       Prievidza s.r.o.                                                           


