
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve č. 20185048 

na prenájom pozemku 
 

uzatvorený medzi: 

 

 

Nájomca:        Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 
   Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec 

   v zastúpení: Bc. Marek Šmihel, konateľ 

   IČO: 44537476 

   DIČ: 2022742293 

   IČ DPH: SK2022742293 

   OR: Okresný súd Bratislava I 

   Oddiel: S.r.o. 

   Vložka číslo: 56029/B 

 

(ďalej len „nájomca“) 

         

Podnájomca: František Sečkár – FS, Komenského 853/6, 900 01 Modra 

                  IČO :       41027621 
                                     DIČ :        1072369617  

                                     IČ DPH :  neplatca 
 

(ďalej len podnájomca“) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Nájomca s podnájomcom uzatvorili dňa 6.11.2018 Podnájomnú zmluvu č.20185048 na 

prenájom pozemku (ďalej len „Podnájomná zmluva“), na základe ktorej nájomca prenechal 

podnájomcovi pozemok na Slnečných jazerách - JUH za účelom prevádzkovania zábavného 

parku v termínoch, ktoré sú uvedené v Podnájomnej zmluve. 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. V súvislosti s aktuálnou situáciou COVID 19 a zákazu verejných podujatí športovej, 

kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a vzhľadom k tomu, že nie je možné naplniť účel 

podnájmu v roku 2021 podľa Podnájomnej zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že záloha za 

rok 2020 vo výške 5 000 €, ktorú podnájomca uhradil nájomcovi dňa 2.3.2020, sa považuje 

za zálohu na rok 2021. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmenených termínoch od 28. 05. do 11. 06.  na rok 2021. 
 

3. Nájomné na rok 2021 sa mení na 1400 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle nájomcu. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z toho po jednom pre 

každého účastníka zmluvy. 

3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku v plnom 

rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 

bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického 

alebo fyzického nátlaku. 

 

 
V Senci dňa: 27. 05. 2021 
 

 

Podpis          Podpis 
   .........................................................                        .................................................................                                         

                           nájomca (SCR)                                                                                     podnájomca  

 

  

 


