
Dodatok č. 1 (NZ_036/2022) 
k nájomnej zmluve č. NZ_410/2021 zo dňa 29.10.2021 uzatvorenej medzi: 

 
Prenajímateľ:  Mesto Topoľčany 
   v zastúpení JUDr. Alexandra Gieciová, primátorkou 
   Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01  Topoľčany, SR 
   IČO: 00 311 162 
   IBAN: SK2302000000000000227192 
   (ďalej len prenajímateľ) 
a 
 
Nájomca: Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 
 v zastúpení konateľom Mgr. Martinom Buckom 
 sídlo: M. R. Štefánika 1, 955 01  Topoľčany, SR 
 IČO: 44 818 378 
 IBAN: SK49  0200 0000 0026 23092756 
 (ďalej len nájomca) 
   

PREAMBULA 
 

1/ Dňa 29.10.2021 prenajímateľ a nájomca uzatvorili nájomnú zmluvu č. NZ_410/2021, 
predmetom ktorej je prenechanie časti miestnych ciest do užívania nájomcovi. Účelom tejto zmluvy 
je dočasné užívanie predmetu nájmu za účelom regulácie statickej dopravy mesta Topoľčany. 

 
2/ Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto dodatku č. 1/2022 k nájomnej zmluve č. 

NZ_410/2021 zo dňa 29.10.2021 so zmenou od 16.12.2021 (ďalej len „zmluva“) s nasledujúcim 
obsahom: 
 
 

Článok III. 
Výška nájmu 

 
1/ Výška nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán v spojitosti s uznesením MsZ v 

Topoľčanoch č. 667/29/2021 zo dňa 16.12.2021na 93.375,50 €/rok. 
 

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné vo výške 7.781,29 € / mesačne  do 10. dňa 
príslušného mesiaca, za ktorý sa nájomné platí na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. Za mesiac december nájomca uhradí sumu 7.781,31 €. 

 
Celkové nájomné za rok 2021 predstavuje čiastku  18.632,18 € (14.539,01 € za obdobie od 

01.11.2021 do 15.12.2021 a 4.093,17 € za obdobie od 16.12.2021 do 31.12.2021). 
 

2/ Ostatné ustanovenia čl. III zostávajú nezmenené. 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1/ Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímateľ a dva nájomca. 
 
2/ Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito, nie 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle. 
 
3/ Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 
4/ Ostatné dojednania uvedené v nájomnej zmluve zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
 
5/  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nadobudne v deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 



 
 
 
6/ Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení nesk. predpisov. 
 
V Topoľčanoch dňa 30.12.2021    
  
 
 
 
 
      
 
         
  

      Mesto Topoľčany    Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 
JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka, v.r.  Mgr. Martin Bucko, konateľ, v.r. 
 


