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DODATOK č. 2 
k Z M L U V E  č. 14 328/2008  

o nájme nebytových priestorov 
 

uzatvorenej podľa zák. č. 116/1990 Zb., o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:  

 

 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
Prenajímateľ:                       TT team, s.r.o. 
Sídlo:               Horelica 13, 022 01 Čadca 
Zastúpený:   Vladimír Tatarka, konateľ 
IČO:                                       50 202 367 
DIČ:                                       2120233170 
IČ DPH:                                 SK2120233170 
Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Čadca 
IBAN:     SK34 0900 0000 0051 1020 0727 
SWIFT/BIC:                           GIBASKBX 
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 
65159/L   
 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 

a 
 

Nájomca:                              Slovenská pošta, a.s.  
Sídlo :    Partizánska cesta  9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto:  Sekcia správy majetku  
    Nám. SNP č. 35 
                                  814 20  Bratislava 1 
Zastúpený:                            Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku financií 
                                              JUDr. Stanislav Backa, riaditeľ úseku služieb, 
                                           obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s. 
   podľa aktuálneho podpisového poriadku OS-03    
IČO:                               36 631 124 
DIČ:                               2021879959 
IČ DPH:                         SK2021879959 
Bankové spojenie :  Poštová banka, a. s., pobočka Bratislava 
IBAN:                                     SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
SWIFT/BIC:                           POBNSKBA 
Fakturačná adresa:       Slovenská pošta, a.s. 
                                      Partizánska cesta 9 
                                     975 99 Banská Bystrica 
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 803/S                       
(ďalej len „Nájomca“) 
 
uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14328/2008 o nájme nebytových priestorov 

zo dňa 29.07.2008 v znení Dodatku č. 1:  
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Týmto Dodatkom č. 2 sa upravuje označenie prenajímateľa z pôvodného obchodného mena 
VEM GROUP, s.r.o., na nové ktoré znie:  TT team, s.r.o., s účinnosťou od 26.09.2019, kedy 
k tejto zmene obchodného mena prenajímateľa došlo. Ostatné identifikačné údaje v záhlaví 
zmluvy prenajímateľa zostávajú bez zmeny. Tak isto ostávajú v platnosti a bez zmeny aj 
všetky ostatné ustanovenia Zmluvy č. 14328/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 
29.07.2008 v znení Dodatku č. 1. 
 

   
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
na Úrade vlády SR. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento Dodatok č. 2 sa považuje 
za povinne zverejňovaný dodatok v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Slovenská pošta, a.s., zverejní obsah tohto Dodatku č. 2 v centrálnom registri zmlúv vedenom 
na Úrade vlády SR. 
 
Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 2  potvrdzujú, že odo dňa 26.09.2019 sa obe riadili 
jeho ustanoveniami, čím im vznikli všetky práva a povinnosti z toho vyplývajúce.  
 
Tento Dodatok č. 2  sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží 
tri (3) a  nájomca obdrží dva (2) vyhotovenia. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2  je: 
Príloha č. 1: Aktuálny výpis z Obchodného registra Prenajímateľa 
 
 
 
 
V Čadci, dňa:                                                        V  Bratislave, dňa: 
 
Prenajímateľ:                        Nájomca:  
 
 
 
........................................                                     .....................................................                    
Vladimír Tatarka                            Ing. Ivana Piňosová                                                                                           
konateľ      riaditeľka úseku financií 
                                                           
 
 
                                                                      ..................................................... 
                                                                              JUDr. Stanislav Backa 
                                                                              riaditeľ úseku služieb                                                        


