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D o d a t o k  č . 1  
k u  Z m l u v e  o  p o d n á j m e  č . 0 7 / 2 0 1 1 / H 3 2 3  

 

     
Zmluvné strany 
 
Nájomca: Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
  Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
  Oddiel: Sro, vložka č. 143/T 
  Zastúpený: Ing. Ján Bachura, konateľ  
  IČO: 31424287  DIČ: 2020376303 
  IČ DPH: SK 2020376303  
                                                    Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. 
  Číslo účtu: 9203289001/5600  
(ďalej len „Nájomca“)   
   
Podnájomca: Slovenský Červený kríž – územný spolok Senica 
                                                    Sídlo: Kalinčiakova 1396, 905 01 Senica  
  Registrovaný na Ústrednom sekretariáte SČK 
                                                    pod Registračným listom číslo: 31/2005  
  Zastúpený: Veronika Kopúnková, riaditeľka  
  IČO:  00416002             DIČ: 2021087035 
  IČ  DPH: neplátca DPH  
                                                    Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 1935182/0200  
(ďalej len „Podnájomca“) 
 
sa dohodli na zmene ustanovení  Zmluvy o podnájme č.07/2011/H323 zo dňa 31.12.2010. 
Článok I. Predmet zmluvy platí v nasledovnom znení: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1 Nájomca nebytových priestorov  v Senici, k.ú. Senica, vedených na Správe katastra v Senici na 
LV č. 3353 ako „ stavba – kultúrne stredisko so súp. č. 323, postavená  na pozemku registra „C“ 
KN parcela č.1464, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1604 m2 “,  užíva tieto 
priestory na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností, zo dňa 08.12.2010.   
Pre účely tejto Zmluvy sa stavba – kultúrne stredisko so súp. č.323 nazýva Budova KS. 

 

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je podnájom nebytových priestorov podľa bodu 1.1 o celkovej výmere 
104 m2, miestnosti – sklad na prízemí Budovy KS – prístavba vo výmere 18 m2, dvojgaráž vo 
dvore areálu kultúrneho strediska v celkovej výmere 36 m2 a dve miestnosti + chodba v prístav-
be Budovy KS o celkovej výmere 50 m2. Nájomca prehlasuje, že je oprávnený ponechať 
Predmet zmluvy Podnájomcovi do podnájmu.  

 
1.3     Podnájomca prehlasuje, že je oboznámený s pravidlami používania Predmetu zmluvy. 

 
Dodatok č.1  ku  Zmluve  nadobúda  účinnosť  dňom 01.10.2011,  po  predchádzajúcom zverejnení na  
webovom sídle Nájomcu. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
Dodatok č.1 k Zmluve  je  vyhotovený  v  dvoch  rovnopisoch  s  platnosťou originálu, jeden rovnopis je  
určený pre Nájomcu a druhý pre Podnájomcu. 
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je Zmluve je Protokol o prevzatí predmetu podnájmu   
 
V Senici dňa 27.09.2011                                                  V Senici, dňa 29.09.2011  

  
 
Nájomca:  Podnájomca:  
 
podpis  podpis 
meno a priezvisko:  Ing. Ján Bachura     meno a priezvisko:  Veronika Kopúnková 
funkcia :  konateľ    funkcia:  riaditeľka 


