
    D O D A T O K č. 1/2022 

 k nájomnej zmluve č. 646/2017,  

c.č. 955/2017/OSEM uzavretej dňa 17.10.2017 

 (ďalej len „Dodatok č.1/2022“) 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ: Mesto Levice 

   Zastúpené: RNDr. Jánom Krtíkom, primátorom mesta 

   Sídlo:    Námestie hrdinov č. 1, Levice 

   IČO:      00307203 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   IBAN:   SK54 5600 0000 0022 0012 1009 

   BIC:      KOMASK2X 

VS:    1710180512  

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:  Akzent BigBoard, a.s. 

   Zastúpená: Richardom Flimelom, predsedom predstavenstva 

   Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 

   IČO: 44 540 957 

      

(ďalej len „Nájomca“) 

 

 

II.  Predmet Dodatku č. 1/2022 

 

 

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1/2022 k nájomnej zmluve č. 646/2017, c.č. 

955/2017/OSEM, uzavretej dňa 17.10.2017 ( ďalej len „Nájomná zmluva“) medzi 

Prenajímateľom: Mestom Levice a Nájomcom ktorým bola  spoločnosť Media 

representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 381 694 od 

17.10.2017, z ktorej z dôvodu zániku zlúčením so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. 

IČO: 44 540 957 prešli dňom účinkov zlúčenia dňa 11.1.2018 všetky práva a záväzky na 

spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., je zmena Čl. IV. Nájomnej zmluvy – doba nájmu, ku 

ktorej dochádza na základe písomnej žiadosti nájomcu o predĺženie nájomnej zmluvy.  

2.2. Nájomca si uplatnil opciu na predĺženie doby nájmu o ďalších 5 rokov v zmysle Čl. IV.  

bodu 4.2. Nájomnej zmluvy -  uzavretej na dobu určitú do 19.10.2022.  

2.3. Týmto Dodatkom č. 1/2022 sa predlžuje doba nájmu nasledovne: doba nájmu je určitá  

do 19.10.2027.  

2.4. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

 



III. Záverečné ustanovenia  

 

3.1. Tento Dodatok č. 1/2022 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcom pod dni jeho zverejnenia. 

3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1/2022 a súhlasia 

s ním. Súčasne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1/2022 uzatvorili na základe slobodnej 

vôle a nie v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

3.3. Tento Dodatok č. 1/2022 je vyhotovený v 4 výtlačkoch (rovnopisoch), z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1/2022 si prečítali, jeho textu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Leviciach, dňa       V Bratislave, dňa  

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

 

 

 

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

RNDr. Ján Krtík, v. r.    Richard Flimel, v. r.  

primátor mesta    predseda predstavenstva 


