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Dodatok. č. 2 k Nájomnej zmluve 

o nájme a podnájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. 

v platnom znení zo dňa 23.11.2016 

medzi  

 

1. Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

 Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza 

 Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

 IČO: 31 579 183 

 IČ DPH: SK2020467350 

 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

 IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

 BIC: SUBASKBX 

 Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

           oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R  

(ďalej len „nájomca“) 

 

a 

 

2. 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. 

Predmet dodatku 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme 

nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení 

zo dňa 23.11.2016 v zmysle Čl. VIII. Záverečné ustanovenia ods. 8.2 s týmto obsahom: 

Článok I. Predmet nájmu ods. 1.1 znie nasledovne: 

„1.1  Nájomca je správcom objektu – Viacúčelová športová hala, ktorý sa nachádza na 

ulici Olympionikov č. 2 v Prievidzi, na parcele č. 3978/2 zapísaného na LV č. 1, súp. č. 

462, v k.ú. Prievidza, ktorého je nájomca správcom v zmysle Zmluvy o nájme 

hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 28/16 zo dňa 27.9.2016.   

Nájomca týmto dáva podnájomcovi do nájmu časť uvedeného objektu – zápasnícku 

telocvičňu každý piatok v čase od 08:00 – 12:00, alebo v termínoch vopred 

dohodnutých medzi nájomcom a podnájomcom, a to za účelom zabezpečenia telesnej 
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prípravy a zvyšovania fyzickej zdatnosti policajtov a  nácviku metodiky služobných 

zákrokov.“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov 

uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení zo dňa 23.11.2016 

nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

01.01.2020. 

2) Dodatok č. 2 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. 2 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 Nájomnou zmluvou 

o nájme a podnájme nebytových priestorov uzatvorenou v zmysle zákona č. 116/1990 

Zb. v platnom znení zo dňa 23.11.2016.  

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.  

 

 

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.                                                           


