
Dodatok č. 2 

k Nájomnej zmluve čís. 7/2012-BA zo dňa 21.02.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2016 
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare) 

__________________________________________________________________________________ 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

1/ PRENAJÍMATEĽ 

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca: 

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Právna forma: štátny podnik 

IČO:  36 022 047 

DIČ: 2020066213 

IČ DPH: SK2020066213 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne 

adresa na doručovanie písomností: 

    SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

    Odštepný závod Bratislava 

    Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

Konajúci  

prostredníctvom:     Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ odštepného závodu 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel 

Po, vložka č. 1040/B 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

2/ Názov: Obec Malinovo  

Sídlo:                 L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo 

Právna forma:                obec 

IČO:                  00 304 921  

DIČ:                   2020662171 

konajúci prostredníctvom: Eugen Janík, starosta obce 

Bankové spojenie:   

IBAN:  

(ďalej len „nájomca“ a prenajímateľ spolu s nájomcom ďalej len „zmluvné strany“) 

Preambula 

 

Zmluvné strany v zmysle Čl. XI ods. 2. Nájomnej zmluvy čís. 7/2012-BA zo dňa 21.02.2012 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2016 (ďalej len „nájomná zmluva“) uzatvárajú tento 

Dodatok č. 2, ktorým sa nájomná zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

ambros
Podčiarknuté



Článok I. 

Predmet Dodatku č. 2  

 

1. Menia sa identifikačné údaje prenajímateľa a nájomcu, pričom sa nahrádzajú novým 

znením: 

 

I/ PRENAJÍMATEĽ 

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca 

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik 

Sídlo:    Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Právna forma:   štátny podnik 

IČO:    36 022 047 

DIČ:    2020066213 

IČ DPH:   SK 2020066213 

Bankové spojenie:   

IBAN:                           

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne 

adresa na doručovanie písomností: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Odštepný závod  Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ odštepného závodu 

                                           zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel Po, 

                                           vložka č.1040/B 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a                    

II/ NÁJOMCA 

Názov:                        Obec Malinovo 

Sídlo:                          L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, 

Právna forma:                        obec  

IČO:              00 304 921 

DIČ:              2020662171 

IČ DPH:             SK2020662171   

konajúci prostredníctvom:     Eugen Janík, starosta obce 

Bankové spojenie:                   

IBAN:                                     

 (ďalej len „Nájomca“ alebo spolu s Prenajímateľom ako „Zmluvné strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare)   

 

 

 



2. Doterajšie znenie Čl. V. Podmienky nájmu nájomnej zmluvy sa dopĺňa o nové odseky 

3.-6. v nasledovnom znení: 

 

3. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu udržiavať v riadnom stave v súlade s účelom 

nájmu a odstrániť prípadné škody vzniknuté na predmete nájmu v dôsledku jeho 

činnosti. Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady bežnú údržbu predmetu 

nájmu, najmä kosiť trávu, odstraňovať náletové kríky a dreviny, odstraňovať 

komunálny odpad z predmetu nájmu. 

4. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v tejto zmluve a to 

primerane povahe a určeniu veci, pričom je povinný si počínať tak, aby v zmysle ust. § 

415 Občianskeho zákonníka nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a 

životnom prostredí. Nájomca je povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať 

právne normy vzťahujúce sa na ochranu krajiny, prírody a životného prostredia. 

Nájomca zodpovedá a zabezpečuje plnenie predpisov v oblasti BOZP a protipožiarnej 

ochrany na predmete nájmu. 

5. Nájomca zodpovedá, aby na predmete nájmu nevznikla skládka odpadu a ak napriek 

tomu vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady. 

6. Nájomca je pri užívaní predmetu nájmu povinný znášať obmedzenia v užívaní 

predmetu nájmu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prenajímateľa 

vyplývajúce mu z ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov. 

 

3. Doterajšie znenie Čl. VII. Zodpovednosť za škody nájomnej zmluvy sa označí číslom 

1.  a dopĺňa sa nový ods. 2. v nasledovnom znení: 

 

2. V zmysle ust. § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku nájomcu 

mimoriadnou udalosťou. 

 

4. Doterajšie znenie Čl. IX. Ukončenie nájmu nájomnej zmluvy sa vypúšťa v celom 

rozsahu a nahrádza sa  novým ods. 1. v nasledovnom znení: 

 

1. Nájom je možné ukončiť 

a. písomnou  dohodou oboch zmluvných strán 

b. uplynutím dohodnutej doby nájmu  

c. písomnou výpoveďou prenajímateľa v prípade, ak 

i. nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 3 (tri) mesiace, 

ii. nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu 

v rozpore s touto zmluvou, 



iii. nájomca prenechal predmet nájmu alebo akúkoľvek jeho časť do 

užívania tretej osobe alebo do podnájmu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa, 

iv. prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na plnenie svojich 

prevádzkových potrieb, 

v. bolo právoplatne rozhodnuté o inom spôsobe využitia predmetu nájmu, 

vi. ako aj písomnou výpoveďou prenajímateľa bez uvedenia dôvodu 

d.  písomnou výpoveďou nájomcu v prípade, ak 

i.  predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie na dohodnutý účel 

podľa Čl. II tejto zmluvy, 

  ii.  nájomca predmet nájmu nevyužíva dlhšie ako 3 (tri) mesiace. 

Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe 1 (jeden) mesiac, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

5. Doterajšie znenie Čl. XI. Záverečné ustanovenia nájomnej zmluvy sa dopĺňa 

o nový ods. 8. v nasledovnom znení: 

 

8. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a 

považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi 

ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie 

písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho 

dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie 

písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia. 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2 

 

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 v 

zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu podľa zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením 

vyjadrujú súhlas.  

3. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy čís. 7/2012-BA zo dňa 21.02.2012 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 20.12.2016, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú bezo zmien a v platnosti. 

4. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č. 2 sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými 

na území Slovenskej republiky. 



5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá nájomca a dva (2) rovnopisy si ponechá 

prenajímateľ. 

6. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tohto Dodatku č. 2 a 

považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti,  

v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej 

odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a 

to dňom odmietnutia.   

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom  

a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 

vyjadrená v tomto Dodatku č. 2 je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch 

zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým 

obsahom tohto Dodatku č. 2 ho obidve zmluvné strany podpisujú. 

8. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. 

 

V Bratislave dňa:                     V Malinove dňa: 

 

Prenajímateľ:          Nájomca: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                Obec Malinovo  

štátny podnik 

 

 

 

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

                   Ing. Jozef  Dúcz                        Eugen Janík 

 riaditeľ odštepného závodu Bratislava                       starosta obce 

              

 

 

 


