
Dodatok č. 2 
k Nájomnej zmluve č. 3/2010 v znení neskorších dodatkov uzatvorený v zmysle § 51 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 
  

Prenajímateľ: „MÔJ  DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
Sídlo                         P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

V zastúpení                Ing. Viera Bútorová, riaditeľka        

IČO                            42 118 727 

DIČ                         2022567723 

Bankové spojenie       Štátna pokladnica 

Číslo účtu - IBAN      32 8180 0000 0070 0032 4605 

 

Zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, Reg. číslo: 150 

 

(ďalej len „Prenajímateľ) 

 

Nájomca:   Základná škola s materskou školou 
Sídlo   Ul. 1. mája 144, Prašice 

V zastúpení   Mgr. Miloš Mik, riaditeľ 

IČO   37860712 

Bankové spojenie  Prima banka, a.s. 

IBAN   SK63 5600 0000 0008 4834 0002 

 

(ďalej len „Nájomca“) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

1.  Predmetom tohto dodatku je zrušenie Dodatku č. 1  k Nájomnej zmluve č. 3/2010 v znení 

neskorších dodatkov uzatvorený dňa 31.03.2020 a zrušenie Dodatku č. 1 k Dohode o úhrade energií 

spojených s nájmom nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy č. 3/2010 uzatvorený dňa 

31.03.2020.  

 

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odo dňa 01.06.2020 v plnom rozsahu prestáva platiť 

Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2010 uzatvorený dňa 31.03.2020. 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odo dňa 01.06.2020 v plnom rozsahu prestáva platiť 

Dodatok č. 1 k Dohode o úhrade energií spojených s nájmom nebytových priestorov podľa nájomnej 

zmluvy č. 3/2010 uzatvorený dňa 31.03.2020. 

 

 



Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

01.06.2020. 

 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 3/2010 zo dňa 30.06.2010. 

 

3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto dodatku. Pred podpisom 

tohto dodatku si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie tohto dodatku. 

 

 

V   Topoľčanoch, dňa ...................   V Prašiciach, dňa ................... 

 

 

_____________________________                       ______________________________ 

                  Prenajímateľ                        Nájomca  

   Ing. Viera  Bútorová, riaditeľka                                  Mgr. Miloš Mik, riaditeľ                                                                                                    


