
D o d a t o k    č. 2 

 
k nájomnej zmluve zo dňa 21.12.2018 

uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:  
 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
so sídlom: Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 
IČO: 34007521 

Zastúpená:                                            Mgr. Marcel Škorec,  starosta obce 
bankové spojenie:                               UniCredit bank Trnava 
č. účtu:                                                  SK62 1111 0000 0066 0368 1009  
DIČ:                                                        2021149845 
 

a 
 
 

Nájomca:   

Obchodné meno: Na trati, o.z. 
Sídlo: Ulica Veterná 6555/24, Trnava, 91701 
IČO: 51234670 
Zastúpená:                                           Ing. Miriama Smrtičová 

   

 

podpísali tento 

 

Dodatok č. 2 
 k nájomnej zmluve zo dňa 21.12.2018 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany sa dohodli, že článok I. „Predmet zmluvy“ bod 2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nový 
v znení: 

 

„ 2. Prenajímateľ touto zmluvou prenajíma nájomcovi časť Nehnuteľnosti – budovy 
nachádzajúcu sa na prízemí budovy (okrem kotolne a plynomerne) v rozsahu ako je 
vyznačené na náčrte, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a priestoru na 2 poschodí o výmere 
plochy 14,64 m2. (miestnosť na poschodí vedľa končiaceho schodiska)  (ďalej len „Predmet 



 

 

 

2 

nájmu“) a nájomca touto zmluvou preberá uvedenú časť Nehnuteľnosti v dohodnutom 
rozsahu do nájmu.“ 

 

Čl. II.  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV.  „Nájomné a úhrada za služby“ bod 1. písmeno a) 
Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nový v znení:  

 
„a) 630,- € mesačne“ 

 

Čl. III.  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2018 v znení 
neskorších dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.  

 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa 1. 7. 2021 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

 
3. Zmeny Nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2018 obsiahnuté v tomto Dodatku schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou uznesením č. 22/2021 na svojom zasadnutí konanom 
dňa 24.6.2021 

 
4. Tento dodatok je uzavretý v 4 vyhotoveniach, z ktorých nájomca obdrží 2 vyhotovenia 

a prenajímateľ 2 vyhotovenia. 
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho ho 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Hrnčiarovciach nad Parnou    V Hrnčiarovciach nad Parnou 

Dňa: 30.6.2021       Dňa: 30.6.2021 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu: 

 

 

 

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

Obec Hrnčiarovce nad Parnou                                             Na trati, o.z.                                            
Mgr. Marcel Škorec                               Ing. Miriama Smrtičová 
     starosta obce     
 


