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Dodatok č. 1/2020 

k Nájomnej zmluve č. 322/2020/RSM 
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

Prenajímateľ:  

KONŠTRUKTA -  Defence, a. s. 

Sídlo : Lieskovec 575/25  
018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:  34 139 800 
menom spol. koná: Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva 
zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo 123/R 
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
IBAN : SK62 1100 0000 0026 2780 0780 
BIC : TATRSKBX 
/ďalej len prenajímateľ/ 

 
     Nájomca:  

 
Mesto Dubnica nad Váhom 

Bratislavská 434/9, 
018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpené  Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO: 00317 209 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7a) Zákona č. 222/2004 Z. 
z. 
bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN:SK4702000000000019723372  
BIC: SUBASKBX 
/ďalej len nájomca/ 

 
 
 

Čl. I 
PREAMBULA 

 
1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 02. 10. 2020 Nájomnú zmluvu č. 322/2020/RSM 

(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je odplatný nájom predmetu nájmu uvedenom 
v Čl. II. bod 1 a 2 Zmluvy,  na účely prípravy a realizácie projektu s názvom „Cyklotrasa, 
úsek Dubnica nad Váhom – Prejta“, ktorý bude nájomca realizovať z cudzích zdrojov, 
na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  
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2. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene podmienok skončenia 

nájmu.    
 

Čl. II 
     PREDMET  DODATKU 
 

1. Pôvodný text článku VI. Skončenie nájmu sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
 
 
 

           „VI.  
Skončenie nájmu 

 
1. Táto zmluva je nevypovedateľná po dobu päť rokov od ukončenia realizácie projektu 

uvedeného v článku  III. Účel nájmu, Zmluvy.  
    Pod pojmom ukončenie realizácie projektu sa rozumie nadobudnutie právoplatnosti 

kolaudačného (užívacieho) povolenia na stavbu uvedenú v článku III. Zmluvy podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle 
neskorších predpisov a zúčtovanie nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
v zmysle článku III. Zmluvy.  

    Po tomto termíne možno nájomnú zmluvu ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných 
strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou dobou 
tri kalendárne mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
2. Zmluva stráca platnosť a účinnosť aj z dôvodov uvedených v článku V. bod 2 a 3 tejto 

zmluvy.“  
 

Čl. III 
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 
 

2. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá 
Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.  

 
3. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 

stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v 
súlade s § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 
4. Ostatné ustanovenia  Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č.  1/2020 zostávajú  

nezmenené. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, 

že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  
bez akýchkoľvek výhrad  Dodatok č.1/2020  pri plnom  vedomí podpisujú. 

 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 18.01.2021 V Dubnici nad Váhom, dňa 04.02.2021 
 
 
 
Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 
  
 
 
 
..............................................................            .............................................................. 
        KONŠTRUKTA – Defence, a.s.        Mesto Dubnica nad Váhom 
                Ing. Roman Ušiak             Mgr. et Mgr. Peter Wolf  
           predseda predstavenstva          primátor mesta  
                     prenajímateľ        nájomca 


