
 

Dodatok č. 1  

k Nájomnej zmluve č. 841251010-3-2013 

o nájme pozemkov, uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“), 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

1) P r e n a j í m a t e ľ : 
Obchodné meno:                      Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

                                                  v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo:     Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Registrácia:    Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I, 

                                                 oddiel Po, vložka č. 312/B 

IČO:     31 364 501 

DIČ:     2020480121 

IČ DPH:    SK 2020480121 

Štatutárny orgán:   Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ  

Odštepný závod:   Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia 

                                                 s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava 

                                                 (ďalej len „SHM“) 

Osoba splnomocnená 

na podpis  zmluvy:   Ing. Ľubomír Bielik,  riaditeľ SHM  

Adresa  

pre doručovanie písomností:  ŽSR – SHM, RP Zvolen, M.R.Štefánika 295/2,960 02 Zvolen 

Údaje k DPH:    prenajímateľ je platiteľ DPH 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

2) N á j o m c a :       

Obchodné meno:                      ŽP EKO QELET a.s. 
Sídlo:     Československej armády 1694, 036 01 Martin                                         

Právna forma:    Akciová spoločnosť                           

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel :Sa,  

     vložka číslo: 10437/L                                                   

IČO:     36 421 120                   

DIČ:     2021854450                                          

IČ DPH:    SK 2021854450                                    

V mene ktorého koná:   Ing. Roman Veverka, predseda predstavenstva 

      Ing. Marcel Vlček, podpredseda predstavenstva  

Bankové spojenie:                     

Číslo účtu:                                 

Adresa  

pre doručovanie písomností:    ŽP EKO QELET a.s. 

     Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom     

Údaje k DPH:    nájomca je  platiteľ DPH 

(ďalej len „nájomca“) 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok  I 

 DOHODNUTÉ  ZMENY 

 

1.  Mení sa Čl.  I. Predmet a účel nájmu zmluvy nasledovne:  

1. Prenajímateľ je správcom majetku štátu a to pozemku KNC parc. č. 4833/35, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 725 m
2
, nachádzajúcom sa v k.ú 

Nová Baňa, ktorý je zapísaný Správou katastra Žarnovica na LV č. 8207. 

 

2. Prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi pozemok časť KNC parc. č. 4833/35, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 686 m
2
, nachádzajúci sa v k.ú Nová 

Baňa (ďalej len „predmet nájmu“). 

Celková výmera predmetu nájmu je  686 m
2
. 

Predmet nájmu je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 

tohto dodatku  a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za predmet nájmu dohodnuté nájomné v súlade 

s Čl. IV tejto zmluvy. 

 

4. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať výlučne za účelom prevádzkovania 

zariadenia na zber odpadov. 
 

5. Nájomca je oprávnený vykonávať činnosť uvedenú v Čl. I, ods.4 tejto zmluvy v zmysle 

aktuálneho výpisu z obchodného registra vložka č.10437/L. 

 

2. Mení sa Čl.  IV Nájomné a platobné podmienky, bod 1. zmluvy  nasledovne: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodli, že za prenájom predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímateľovi nájomné 

vo výške: 2 838,60  €/rok (alebo alikvotnú časť, ak nájomný vzťah netrval celý rok). 

 

Celkové ročné nájomné za predmet nájmu je 2 838,60  €   

(slovom: dvetisícosemstotridsaťosem eur šesťdesiat centov ).  

 

Dohodnuté nájomné je uvedené bez DPH.  DPH bude fakturovaná podľa platných právnych 

predpisov. 
 

 Prvá fakturácia nájomného podľa tohto dodatku za obdobie odo dňa účinnosti tohto dodatku 

do prvého dňa začatia zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia bude 

vykonaná najneskôr do 10 dní od posledného dňa obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. 

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

Článok  II 

 Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka 

v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto dodatku v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

3. Ostatné články  a ustanovenia Zmluvy č. 841251010-3-2013 sa nemenia a ostávajú v platnosti v 

plnom rozsahu.  
 

4. Dodatok č. 1  bol spísaný slobodne, vážne, nebol uzatvorený za nevýhodných podmienok, bol pred 

podpisom prečítaný a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaný. 

 

5. Dodatok č. 1  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 nájomca. 

 

 

V Bratislave, dňa......................                        V………………., dňa ………………….. 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

Prenajímateľ:                                                            Nájomca:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava       ŽP EKO QELET a.s. 

v skrátenej forme “ŽSR“      

 

 

 

 

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

         Ing. Ľubomír Bielik                      Ing. Roman Veverka 

                   riaditeľ                  predseda predstavenstva 

Strediska hospodárenia s majetkom   

               Bratislava 

                                                      

 

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

                                                                                           Ing. Marcel Vlček 

                                                                                   podpredseda predstavenstva 

   

              

 


