
Dodatok č. 2  
 k Nájomnej zmluve č. 864790255-7-2008 zo dňa 18.02.2009  

uzavretej podľa  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov 

 (ďalej len „Dodatok č. 2“ ) 

 

 

 
 

1) Prenajímateľ:  

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 číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč - generálny riaditeľ 

Odštepný závod:              

 

Osoba splnomocnená na 

podpis Dodatku č. 2:  

Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR  

Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava (ďalej len „SM“) 

 

Ing. Ján Kováč - riaditeľ SM   

IČO:    

DIČ: 

31 364 501 

2020480121 

IČ DPH: SK2020480121 

Údaje k DPH prenajímateľ je platiteľ DPH                         

Adresa pre doručovanie 

písomností: 

     

ŽSR – Oblastná správa majetku Trnava,  

Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 

(ďalej len „prenajímateľ”) 

 

a 

 

2) Nájomca: 
Obchodné meno: ŽOS Trnava, a.s.  

Sídlo: Koniarekova 19, 917 21 Trnava      

Právna forma: Akciová spoločnosť    

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,  

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 46/T   

Štatutárny orgán: 

v zastúpení: 

Predstavenstvo        

PhDr. Vladimír Poór – predseda predstavenstva  

Ing. Miloš Kyselica – podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ 

IČO: 34 108 513  

DIČ: 2020392891 

IČ DPH: SK2020392891 

Údaje k DPH 

Doplňujúce údaje k DPH: 

 

IBAN:  

nájomca je platiteľ DPH 

nájomca je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 

SWIFT:   

Adresa pre doručovanie 

písomností: 

(ďalej len „nájomca”)                      

 

Koniarekova  19, 917 21 Trnava 

 (spolu ďalej len „zmluvné strany“). 

 
 

 

 

 

 
ODPIS  
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Po%F3r&MENO=Vladim%EDr&SID=0&T=f0&R=0
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Čl. I 

Dohodnuté zmeny 
 

Týmto Dodatkom č. 2 sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán mení Nájomná zmluva č.864790255-

7-2008 zo dňa 18.02.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.04.2014 (ďalej len „zmluva“) nasledujúcim 

spôsobom: 
 

1. Text zmluvy v záhlaví zmluvy označený ako bod 1) Prenajímateľ a bod 2) Nájomca sa ruší a nahrádza 

textom uvedeným v záhlaví tohto Dodatku č. 2 označeným ako bod 1) Prenajímateľ a bod 2) Nájomca. 
 

2. Text zmluvy v „Čl. II Doba nájmu“ bod 1. sa ruší a nahrádza týmto znením: 
 

1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu do užívania nájomcovi na dobu určitú a to na obdobie do 

31.01.2024 za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. 
 

 
 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma 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 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
 

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto Dodatku č. 2 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. 
 

4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, z toho dva (2) obdrží nájomca a dva (2) 

prenajímateľ. 

5.   Dodatok č. 2 je uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, bol 

pred podpisom prečítaný a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaný.  

 

Prenajímateľ:                             Nájomca: 

 

V Bratislave, dňa..................................                            V Trnave , dňa............................... 

 

 

 

 

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

     Železnice Slovenskej republiky,                                             ŽOS Trnava, a.s.                 

  Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“             PhDr. Vladimír Poór 

                Ing. Ján Kováč                                                         predseda predstavenstva                    

                  riaditeľ SM   

               

 

 

 

 

 

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

                                                                                                       ŽOS Trnava, a.s.                 

                                                                                                     Ing. Miloš Kyselica  
                                                                                                podpredseda predstavenstva 

generálny riaditeľ 


