Dodatok č. 2
k nájomnej zmluve č. 2013303 zo dňa 21.6.2013
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
Nájomca:

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
v zastúpení: Bc. Marek Šmihel - konateľ
Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec
IČO: 44537476
DIČ: 2022742293
IČ DPH: SK2022742293
Číslo účtu: 4007558750/7500
/ďalej len „nájomca“/

Podnájomca:

Tomáš Szabo
Kollárova 1, 903 01 Senec
IČO: 47142928
DIČ: 1080792746
IČ DPH: neplatca
/ďalej len „nájomca“/

V súlade s ustanovením čl. VII. ods. 2 záverečné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 2013303 zo dňa
21.6.2013 a v súlade s čl. 20 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 - 4 sa táto mení a dopĺňa takto:
Čl. II. Predmet a účel zmluvy odsek 2 sa vypúšťa a nahrádza sa:
Predmetom nájmu je pozemok na Slnečných jazerách sever:
1. C-KN parc. č. 2204/8 o výmere 220 m2 – plážové pieskové ihrisko, (Uzn. MsZ č. 44/2013)
2. C-KN parc. č. 2204/8 o výmere 53 m2 – letná terasa s prístreškom, (Uzn. MsZ č. 111/2020)
3. C-KN parc. č. 2204/8 o výmere 51 m2 – petangové ihrisko (Uzn. MsZ č. 111/2020)
Čl. III. Nájomné a jeho splatnosť odsek 1 sa vypúšťa a nahrádza sa:
„1. Nájomca a podnájomca sa v súlade s ustanovením čl. I. odsek 1, prílohy č. 4, VZN č. 3/2009 o
hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 1 – 4 dohodli na nájomnom za predmet nájmu
podľa tejto zmluvy nasledovne:
a) plážové pieskové ihrisko 220 m2 za cenu 3,63 €/m2 = 798,60 €,
b) letná terasa s prístreškom 53 m2 za cenu 6,23 €/m2 = 330,19 €,
c) petangové ihrisko 51 m2 za cenu 3,63 €/m2 = 185,13 €.
Celková výška nájmu je 1 313,92 €.“
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 2013303 zo dňa 21.6.2013.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z toho po jednom pre každého
účastníka zmluvy.
Senec 17. 2. 2021

