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č. 322/2020/D2/2021 
Dodatok č. 2/2021 

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. 2") 

ZMLUVNÉ STRANY 

Prenajímateľ: 

Nájomca: 

KONŠTRUKT A - Defence, a. s. 

Sídlo : Lieskovec 575/25 
018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO : 34 139 800 
menom spol. koná : Ing. Alexander Gurský, 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/ 

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 
SIC: SUBASKBX 
/ďalej len nájomca/ 

Čl. I 
PREAMBULA 

1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 02. 1 O. 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. 

2. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o zmene podmienok 
fakturácie nájomného. 
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Čl. II 
PREDMET DODATKU 

Pôvodný text bodov č. 1. - č. 4 článku IV. Cena nájmu sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

1. Výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán na sumu 270,00 EUR bez DPH 
polročne, ak nie je ďalej uvedené inak. K nájomnému bude fakturovaná DPH v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

2. Nájomca je povinný uhradiť nájomné odo dňa platnosti nájomnej zmluvy do 30.06.2021 vo 
výške 360,00 EUR bez DPH jednorawvo na základe doručenej faktúry prenajímateľom 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Príslušnú 
faktúru vystaví prenajímateľ do 15.07.2021 so splatnosťou do 30.07.2021. 

3. Nájomné za ďalšie polročné obdobia je nájomca povinný uhradiť bezhotovostným prevodom 
na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe doručenej faktúry Zo strany 
prenajímateľa. Príslušnú faktúru vystaví prenajímateľ do pätnástich dní po uplynutí 
kalendárneho polroka, za ktorý sa nájomné platí, pričom príslušná faktúra bude splatná do 15 
dní odo dňa jej vystavenia. 

4. V prípade ukončenia nájmu v priebehu kalendárneho polroka je nájomca povinný uhradiť 
prenajímateľovi nájomné za alikvótnu časť príslušného kalendárneho polroka, a to na základe 
faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15 dní po ukončení nájmu so splatnosťou do 15 dní odo 
dňa vystaveniafaktúry. 

Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok č. 2/2021 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 

2. Tento Dodatok č. 2/2021 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá 
Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy. 

3. Tento Dodatok č. 2/2021 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený na 
webovom sídle nájomcu, v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2/2021 zostávajú nezmenené. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č . 2/2021 pred jeho podpísaním 

prečítali , že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2/2021 pri plnom vedomí podpisujú. 

V Dubnici nad Váhom, dňa .. f..~~ -~ : . !.'?ť.f .. 
Za prenajímateľa: 

KONŠTRUKTA- Oefence, a.::. 

Ing. ~~~~~rský 
predslda predstavenstva 

Za nájomcu: 

ica nad Váhom 
gr. et gr. Peter Wolf 

primátor mesta 
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