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Dodatok č. 2

k Zmluve o nájme nebytových priestorov C. č. 629/2014/0SEM
uzatvorený medzi

prenajímatel'om:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu, IBAN:
(ďalej len "prenajímatel"')

Mesto Levice
Námestie hrdinov 1,934 Ol Levice
RNDr. Ján Krtík, primátor mesta
00307203
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: S}(5456000000002200121009

a

nájomcom:
So sídlom:
Štatutárny orgán:
IČO:
mč:
IČ DPH:

ROEZ, s.r.o.
Tyršova 2354/2,934 Ol Levice
Ing. Michal Lecký, konatel' spoločnosti
36564303
2021881202
S}(2021881202

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu, IBAN: S}(26 0200 0000 0042 7756 7753
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č: 15235/N
(ďalej len "nájomca")

(prenajímateľ a nájomca budú ďalej tiež označovaní jednotlivo ako "zmluvná strana" a spoločne ako
"zmluvné strany")

sa dohodli na nasledovnom:

Čl. l
Úvodné ustanovenia

l.1 Prenajímatel'uzatvoril dňa 25.06.2014 s pôvodným nájomcom spoločnosťou HADVIČÁK s.r.o.,
sídlo: ČSA 20, 974 Ol Banská Bystrica, IČO: 36 640 522 (ďalej len "Pôvodný nájomca") zmluvu
o nájme nebytových priestorov C. č. 629/2014/0SEM, vrátane Dodatku č.l zo dňa 12. l l .2014
(ďalej len "Zmluva"), ktorá ku dňu uzatvorenia tohto dodatku trvá.

1.2 Predmetom Zmluvy je nájom objektu "SO 02 výrobno - skladový objekt HADVIČÁK" v areáli
hnedého priemyselného parku v meste Levice, katastrálne územie Levice, ktorý sa nachádza na
pozemkoch parcelách }(NC č. 1037/21, 1037/20, 1037/19 a 1037/26 evidovaných v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice na liste vlastníctva č. 1 na nehnutel'nostiach a
v nehnuteľnostiach patriacich prenajímateľovi.

1.3 Dňa 31.03.2022 došlo k uzatvoreniu zmluvy o predaji časti podniku medzi Pôvodným nájomcom
a nájomcom, ktorej predmetom bol prevod časti podniku Pôvodného nájomcu nachádzajúcej sa v
objekte "SO 02 výrobno - skladový objekt HADVIČÁK" v areáli hnedého priemyselného parku
v meste Levice, katastrálne územie Levice, ktorý sa nachádza na parcelách č. 1037/21, 1037/20,
1037/19 a 1037/26 evidovaných v katastri nehnutel'ností vedenom Okresným úradom Levice na
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liste vlastníctva č. l na nehnuteľnostiach a v nehnuteľnostiach patriacich prenajímateľovi (ďalej
len "Čast' podniku" a "Zmluva o predaji časti podniku"). Uzatvorením Zmluvy o predaji časti
podniku došlo k zmene vlastníka Časti podniku a zároveň v zmysle § 477 a nasl. zák. č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k zmene v strane Zmluvy z Pôvodného
nájomcu na nájomcu s účinnosťou od 01.04.2022.

Čl. II
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany súhlasne uznávajú bez výhrad pravdivosť všetkých tvrdení uvedených v čl.
l tohto dodatku.

2.2 Keďže zmluvné strany majú záujem na pokračovaní v nájomnom vzťahu založenom Zmluvou
a zároveň majú záujem na zmene Zmluvy, tak aby jej písomné vyhotovenie zodpovedalo
právnemu stavu aktuálnemu ku dňu uzatvorenia tohto dodatku dohodli sa na deklaratórnej zmene
a doplnení bodov 1.1 a 1.2 Zmluvy, ktoré po zmene znejú v celosti nasledovne:

,,1.1 Pre naj imate /':
Sídlo:
Štatutárny orgán:
JČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu, JBAN:

Mesto Levice
Námestie hrdinov 1, 93401 Levice
RNDr. Ján Krtik, primátor mesta
00307203
Prima banka Slovensko, a.s.
JBAN: SK5456000000002200l2l009

1.2 Nájomca: ROEZ, s.r.o.
Sídlo: Tyršova 2354/2, 93401 Levice
Štatutárny orgán: Jng. Michal Lecký, konateľ spoločnosti
JČO: 36564303
DJČ: 2021881202
JČ DPH: SK202l88l202
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu, JBAN: SK26 0200 0000 0042 7756 7753
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č: l5235/N

(ďalej len "prenajíma/e/'" a "nájomca" spolu "zmluvné strany")"

Čl. ID
Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je možné akokoľvek meniť, doplňať alebo rušiť výlučne formou písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý má platnosť originálu. Jeden obdrží
nájomca a jeden obdrží prenajímateľ.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatku porozumeli v celom jeho rozsahu, uzatvárajú ho
slobodne, vážne, nie za nevýhodných podmienok, obsah tohto dodatku vyjadruje ich vôľu,
zaväzujú sa svoje záväzky dobrovol'ne plniť a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami
bez výhrad ho vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Leviciach dňa V Leviciach dňa

Prenajímateľ: Nájomca:

/----- - ---Cj '\J
J J /

'\X""~;:-- , I / -f---------!1-1I-----, ,,' _d' /'tf/ ~

Mesto Levice "'-" ;;_~~~ ,/ ROEZ, s.r.o.
konajúce prostredníctvom "~--JY_-,~/ konajúca prostredníctvom

RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice Ing. Michal Lecký, konatel'

Pôvodný nájomca potvrdzuje skutočnosti uvedené v Čl. l tohto Dodatku č.I:

V Leviciach dňa

Pôvodný Nájomca:

HADVIČÁK s.r.o.
konajúca prostredníctvom

Ľubomír Hadvičák, konatel'
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