
Dodatok č. 2 k 

N Á J O M N E J    Z M L U V E číslo 390/2009-Z zo dňa 13.7.2009 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 21.4.2010 

(ďalej len „Dodatok č. 2“) uzatvorený podľa ustanovení § 663 a nasl. zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a § 51 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 

 

Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY  

 

1.1.  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:   SK 2020066213 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, vložka 

č. 713/S 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:       

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

doručovanie písomností: 

SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Odštepný závod Piešťany 

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

(ďalej ako „Prenajímateľ“ a SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ďalej 

samostatne ako „SVP, š.p.“) 

 

a 

 

1.2. Nájomca 

Názov:     Obec Turie 

Sídlo:    Turie 214,  013 12 Turie 

Právna forma:   obec 

V zastúpení:   Alica Kostolná, starostka obce  

IČO:     00 648 060 

DIČ:    2020638950 

(ďalej ako „Nájomca“ a Nájomca a Prenajímateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k  Nájomnej zmluve  číslo 447/2009-Z zo 

dňa 28.7.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.4.2010 (ďalej len „Zmluva“).  

 

Článok 2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Zmluvné strany uzavreli nájomnú zmluvu číslo 390/2009-Z zo dňa 13.7.2009, v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 21.4.2010, v zmysle ktorej nájomná zmluva sa dojednala na dobu určitú od 31.7.2019. 



2.  V zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka došlo na základe splnenia zákonom 

určených podmienok k obnoveniu nájomnej zmluvy o jeden rok.  

3.  Týmto Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene v obsahu obnovenej nájomnej zmluvy.  

 

Článok 3 

PREDMET DODATKU 

 

1. Čl. I. Zmluvné strany Zmluvy sa aktualizuje a znie nasledovne:  

 

„1.1. 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:   SK 2020066213 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, vložka 

č. 713/S 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK72 0200 0000 0029 6006 0157  

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

doručovanie písomností: 

SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Odštepný závod Piešťany 

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

(ďalej ako „Prenajímateľ“ a SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ďalej 

samostatne ako „SVP, š.p.“) 

 

a 

 

1.2. Nájomca 

Názov:     Obec Turie 

Sídlo:    Turie 214,  013 12 Turie 

Právna forma:   obec 

V zastúpení:   Alica Kostolná, starostka obce  

IČO:     00 648 060 

DIČ:    2020638950 

(ďalej ako „Nájomca“ a Nájomca a Prenajímateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)“ 

 

2. Článok IV. Doba trvania nájmu Zmluvy sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„4.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2030.“ 

 

3. Článok VI. Cena a úhrada nájomného Zmluvy odsek 6.1. sa mení a nahrádza novým 

nasledovným znením: 

 

„6.1. Nájomné sa stanovuje dohodou. Nájomca zaplatí ročné nájomné vo výške 1,00 EUR 

(slovom: jedno euro) na číslo účtu Prenajímateľa uvedený vo formáte IBAN v Čl.  I. tejto zmluvy 

každoročne do 31.3. bežného kalendárneho roka na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.“ 

 



Článok 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 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. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že 

tento Dodatok vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 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 

v Centrálnom registri zmlúv.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá Zmluvná 

strana dostane tri (3) rovnopisy. Kópiu tohto Dodatku č. 2 zašle Prenajímateľ Okresnému úradu 

Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie.  

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú bez zmeny v platnosti. 

5. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.    

6. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne a bez výhrad podpisujú.  

 

V Banskej Štiavnici dňa                V Turí dňa 

V mene prenajímateľa:      Nájomca:  

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,  Obec Turie 

štátny podnik  

 

 

 

 

____________________________   ________________________________  

Ing. Ladislav Glinda      Alica Kostolná 

poverený výkonom funkcie      starostka obce             

generálneho riaditeľa 


