
DODATOKč.2
K NÁJOMNEJ ZMLUVE č. DlI16/493301l0/42 (698/2011-PR) zo dňa 8.9.2010 v znení dodatku č. 1

(915/2016-KE) zo dňa 12.9.2016
(ďalej len ako "Dodatok č. 2" v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený podľa § 663 a nasl. ust. zákona č.4011964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako "Občiansky zákonník" v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

11PRENAJÍMATEĽ
Slovenská republika, v mene ktorej koná správca
Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Právna forma: štátny podnik
IČO: 36022047
D~Č: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK68 0200 0000 0029 6009 8059
Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa na
doručovanie písomností:

SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, Oddiel Po, vložka č. 266N
(ďalej len "prenajímatel"')

a

2/NÁJOMCA:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Konajúca prostredníctvom:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Klokočov
Klokočov 54, 072 31 Klokočov
Obec
00325309
2020738907
Ing. Monika Hudáčková, starostka
Prima Banka, a. s.
SK86 5600 0000 0042 0976 1001

(ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare a prenajímateľ spolu s nájomcom ďalej len
"zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. DlI16/493301l0/42
(698/2011-PR) zo dňa 8.9.2010 v znení dodatku č. l (915/2016-KE) zo dňa 12.9.2016 (ďalej len ako
"dodatok č. 2").

l



Čl. 1.
Predmet dodatku č. 2

1. Doterajšie znenie Čl. IV. DOBA TRVANIA NÁJMU ods. 4.1. sa mení a znie nasledovne:
,,4.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2010 do 31.8.2030."

Čl. 2
Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
zákonníka a ustanovenia § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany zabezpečia zverejnenie tohto dodatku Č. 2 v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, a to prenajímateľ v Centrálnom registri zmlúv a nájomca
na svojom webovom sídle.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok Č. 2 podlieha zverejneniu podľa zákona Č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisova s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas.

3. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy Č. D1/16/49330/l0/42 (698/2011-PR) zo dňa 8.9.2010 v znení
dodatku Č. 1 (915/2016-KE) zo dňa 12.9.2016, ktoré nie sú týmto dodatkom Č. 2 dotknuté,
zostávajú bezo zmien a v platnosti.

4. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto dodatku Č. 2 sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

5. Tento dodatok Č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy.
6. Tento dodatok Č. 2 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých

prenajímateľ obdrží jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy obdrží nájomca.
7. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tohto dodatku Č. 2 a považujú

sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a
adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa
písomnosť považuje za doručen ú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia
nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto
dodatku Č. 2 je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne
zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tohto dodatku Č. 2 ho obidve
zmluvné strany podpisujú.

V Košiciach dňa: O9. 03. 2020
V mene prenajímateľa:

SL~JE~~~ďH~&~~~Y PODNIK,
š€itny podnik Vl' t dn'ks a ny po I

lVtepnýzávod Košice
~~ie.:-'~14-
~~ .. -23-

................................................................
Ing. Roman Ivančo, PhD.
riaditeľ odštepného závodu

V Klokočove dňa: II~.rl,. ~ ~~iJ
Nájomca:
Obec Klokočov

Ing. nika Hudáčková
star tka
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