
UR – 2017/441 – 10802 

 

 

DODATOK č. 1 

k Nájomnej zmluve č. 46/03/2017/RV zo dňa 07.04.2017 
uzatvorenej podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi 

 

 
 

Prenajímateľom: Košický samosprávny kraj 

Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená 

 Košickým samosprávnym krajom - Zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000409705/8180 

IBAN:   SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 

(ďalej len “prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomcom: Obec Rakovnica 
 

Sídlo: Obecný úrad Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré 

Štatutárny orgán: Ľuboš Lešták, starosta obce  

IČO: 00328677 

DIČ: 2020937061 

Právna forma: jednotka územnej samosprávy 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: IBAN SK5009 0000 00005034488641 

BIC: GIBASKBX 

Spojenie: tel.: 058/7883500, e – mail: obec@rakovnica.sk 

 

(ďalej len “nájomca“) 



Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a vyjadrujú svoju slobodnú, 

spoločnú a vážnu vôľu v tomto Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 46/03/2017/RV zo dňa 

07.04.2017 (ďalej v texte aj ako „zmluva“) s nasledujúcim obsahom: 

 

V súlade s článkom VIII. bod 4 Nájomnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto 

Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení zmluva takto: 

 

Článok III Doba nájmu, bod 1 sa mení nasledovne: 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov, odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti v zmysle ustanovenia článku VIII bod 1 tejto zmluvy. 

 

Článok V Ďalšie ustanovenia, bod 2 sa mení nasledovne: 

 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať nájomca čerpaním financií 

prostredníctvom poskytnutého grantu. 

 

Článok VI Skončenie nájmu, bod 1 sa mení nasledovne: 

 

1. Nájom zaniká uplynutím doby, na ktorú sa dojednal. Pred uplynutím doby nájmu 

môže byť ukončený kedykoľvek dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od 

zmluvy.  

 

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

 

V súlade so znením § 7 ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho 

kraja z 15. decembra 2014 bol nájom podľa tejto zmluvy schválený predsedom KSK – 

schválenie č. 2142/2017/OD-31125 zo dňa 25.10.2017. 

 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia 

sú určené pre prenajímateľa a dve (2) pre nájomcu. 

 

 

V Košiciach, dňa 31.10.2017       V Rakovnici, dňa 27.10.2017 

 

Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

________________________    ______________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      Ľuboš Lešták 

                   riaditeľ                                                                            starosta obce 


