
 
Dodatok č. 1 

 
k  Nájomnej zmluve CTP 

 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami  

 
Prenajímateľ:   CTP Slovakia, s. r. o., 
so sídlom:   Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
IČO:     48 292 982 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
106511/B, konajúca prostredníctvom Remon Leonard Vos, konateľ 
 
(ďalej ako „Prenajímateľ“) 
 

a 
 
Nájomca:    Trnavský samosprávny kraj 
so sídlom:    Starohájska 10, 917 01, Trnava 
IČO:     37 836 901 
V zastúpení:    Mgr. Jozef Viskupič, predseda      
Bankové spojenie:                             Štátna pokladnica 
Číslo bankového účtu IBAN:             SK18 8180 0000 0070 0050 1106 
kontaktná osoba:   Mgr. Katarína Pavlíčková,  

katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk 033/5559 660 
(ďalej ako „Nájomca“)  
 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 25.10.2021 Nájomnú zmluvu s CTP (ďalej ako 
„Zmluva“), predmetom ktorej je nájom nehnuteľnosti  evidovanej Okresným úradom 
Trnava, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 2560 v katastrálnom území Zavar, 
obec Zavar, okres Trnava: 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/359, s výmerou 16 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/362, s výmerou 21 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/363, s výmerou 26 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/370, s výmerou 64 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/371, s výmerou 61 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/372, s výmerou 61 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; a 

pozemok – parcela registra „C“, parcelné č. 240/373, s výmerou 60 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha; 
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ďalej ako „Pozemok“.  

 
2. Zmluvné strany sa týmto  v súlade s čl. 6 ods. 7 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy tak, 

ako je uvedené v tomto dodatku. 
 

 
Článok 2 

Predmet dodatku 
 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení článok 2 ods. 1 Zmluvy, ktorého nové 
znenie je nasledovné: 

„Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy po 
celú dobu realizácie projektu: Budovanie Vážskej cyklomagistrály – Trnava: časť Zavar 
– PSA Peugeot vrátane cyklolávky“ a po dobu v trvaní 5 rokov po ukončení realizácie 
aktivít projektu, najdlhšie však po dobu 10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy“. 
   

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.  
 

2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Nájomca 
a jedno vyhotovenie Prenajímateľ. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dodatok uzatvorili 
na základe ich slobodnej  a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ho podpisujú. 
 

 

V Trnave dňa 9.5.2022                           V Trnave dňa 4.3.2022 
 
 
 
 

                               v.r.                                                               v.r. 
                         prenajímateľ                         nájomca 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


