
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 72021 
 

uzatvorenej podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Prenajímateľ: 

Názov:  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Sídlo:    Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec    

V zastúpení:   Bc. Marek Šmihel 

IČO:                 44 537 476 

Obchodný register:  Okresný súd Bratislava I 

Oddiel:     Sro 

Vložka č.:   56029/B 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.   

Číslo účtu:   4007558750/7500 

IBAN:    SK96 7500 0000 0040 0755 8750 

(ďalej v zmluve aj ako „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:   SK CRANE s. r. o.    

Bydlisko:   Karpatské námestie 10, Bratislava 

IČO/Nar.:   53310446 

DIČ:    2121351056 

IČ DPH:    SK2121351056 

Kontakt:   0950259069   

(ďalej v zmluve aj ako „nájomca“) 

 

 

Čl. I. Predmet a účel nájmu, bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa: 

„1. Predmetom nájmu sú 3 bungalovy na južnej strane areálu Slnečných jazier zapísané 

na LV č. 7611 v k.ú. Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálneho odboru 

v prospech prenajímateľa (ďalej len ako ,,predmet nájmu“). 

Čl. II. Výška a splatnosť nájomného, bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa: 

„1. Celková suma nájmu za dobu trvania nájmu uvedená v článku III. ods. 1 je stanovená 

vo výške 750 €  EUR (slovom: sedemstopäťdesiat  eur) + Dph. Depozit za 3 bungalovy 

je 750 €. 

Čl. III. Doba trvania nájmu a spôsob jeho ukončenia, bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa: 

„1. a) Nájomná zmluva na 2 bungalovy sa uzatvára na dobu určitú od 18. októbra 2021  

      do 31. mája 2022. 

b) Nájomná zmluva na 1 bungalov sa uzatvára na dobu určitú od 11. novembra 

2021 do 31. mája 2022. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

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

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia. 

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 72021 zo dňa 18. 10. 2021. 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z toho po jednom pre každého 

účastníka zmluvy. 

 
V Senci dňa 11. 11. 2021               

 

 

 

.........................................................................       .......................................................... 

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.     Nájomca 

             Bc. Marek Šmihel                                        

                     Konateľ                   

Podpis Podpis 


