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Dodatok č.2   

k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. podnájomcu 208/107/2017 
 dňa 11.04.2017 uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v platnom znení a podľa zákona č .40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.04.2019 

(ďalej len „Dodatok č.2“) 

___________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany 

 

Nájomca:             Mestský podnik služieb spol. s r.o. 

   Sídlo: Hviezdoslavova 477,  905 01  Senica 

   V zastúpení: Ing. Ján Bachura, konateľ spoločnosti 

   IČO: 31 424 287 

DIČ: 2020376303 

   IČ DPH:  SK 2020376303   

                         Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Senica 

Číslo účtu, IBAN: SK10 5600 0000 0092 0328 9001 

                             Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,                                              

   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 143/T 

   (ďalej len „nájomca“) 

a 

    

Podnájomca: Slovenská republika 

                                   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

                                   Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

                                   Štatutárny orgán: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ 

                                   V zastúpení: Mgr. Kristína Trnavská,  námestníčka sekcie ekonomiky 

 na základe splnomocnenia zo dňa 01.02.2018  

IČO: 30794536     DIČ: 2021777780 

                                   Rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona č.453/2003 Z.z.                                        

                                   Fakturačná a korešpondenčná adresa: 

                                   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 

                                   Vajanského 17, 905  01 Senica 

                                   IČO:   30794536     DIČ: 2021777780 

                                   Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava 

                                   IBAN: SK91 8180 0000 0070 0052 9862 

V zmysle § 5 ods. 2 zákona 453/2003 Z. z. o orgánoch  štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2015 je Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Senica preddavková organizácia, bez právnej subjektivity, 

zapojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.                       

             (ďalej len „podnájomca“) 

 

(nájomca a podnájomca spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula  
 

1. Predmetom podnájmu podľa Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 
podnájomcu 208/107/2017 zo dňa 11.04.2017 uzatvorenej v zmysle zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona 
č .40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení Dodatku 
č.1 zo dňa 01.04.2019, medzi Mestským podnikom služieb, spol. s r.o. Senica ako 
nájomcom a SR - Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny ako podnájomcom (ďalej 
len „zmluva“) sú nebytové priestory na Vajanského ulici v Senici, súpisné č. 17, na 
pozemku parc. č. 698/2 a 698/4, v k.ú. Senica, obec Senica, okres Senica, zapísanej na 
LV č. 3353 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senica vo výlučnom 
vlastníctva Mesta Senica.  
 

2. Na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 20.12.2016, účinnej od 22.12.2016 
uzatvorenej medzi Mestom Senica ako prenajímateľom a Mestským podnikom 
služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO 31424287 ako 
nájomcom,  má uvedenú nehnuteľnosť v nájme Mestský podnik služieb spol. s r.o., 
ktorý je podľa článku IV bod 11. uvedenej zmluvy oprávnený prenechať predmet 
nájmu do užívania tretím osobám.  

 
3. V zmysle článku VI bod 3 zmluvy  sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2, 

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne: 
 

Článok I 

Predmet Dodatku č.2 

 

1. V článku IV bod 8 zmluvy sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým znením 

nasledovne:  

 

„8. Podnájomca môže prenechať prenajaté nebytové priestory do podnájmu tretej 

osobe s písomným súhlasom nájomcu.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú 

nezmenené a aj naďalej v platnosti. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží nájomca a 4 

podnájomca. 

2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho prvom zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, bol uzavretý na základe ich pravej 

a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

svojim vlastnoručným podpisom. 

                 

V Senici, dňa                                       V Bratislave, dňa.......................... 

Za Nájomcu:                                                              Za podnájomcu:          

           

.......................................................                                  ....................................................... 

       Ing. Ján Bachura                                          Mgr. Kristína Trnavská 

       konateľ spoločnosti                                                    námestníčka sekcie ekonomiky 


