
Dodatok č. 1 
 

k Podnájomnej zmluve č. 20225004 na prenájom pozemku (ďalej len „zmluva“) 

uzatvorenej dňa 22.02.2022 (ďalej len „dodatok č.1“) 
 

uzatvorenú medzi 

 

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

   Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec 

   v zastúpení: Bc. Marek Šmihel 

   IČO: 44537476 

   DIČ: 2022742293 

   IČ DPH: SK2022742293 

   OR: Okresný súd Bratislava I 

   Oddiel: S.r.o. 

   Vložka číslo: 56029/B 

(ďalej len „nájomca“) 

 

Podnájomca:  Richard Goda, Sokolská 1623/17, 903 01 Senec 
                 IČO:        47911182 

                                    IČ DPH:   neplatca         

(ďalej len „podnájomca“) 

                      

 

I. 

 

Na základe zmluvy č. 20225004, uzatvorenej medzi nájomcom a podnájomcom za účelom prenájmu 

pozemku v areáli Slnečných jazier v Senci (Južná zóna) podnájomcovi z dôvodu konania sa Jazerného 

blšáku v termínoch uvedených v podnájomnej zmluve,  ods. 5, „Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť 

len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.“, sa uzatvára 

dodatok č. 1.  
 

Predmetom dodatku č.1 je doplnenie bodu 1 o: 

• nájomca nezodpovedá za napojenie sa do zásuvkových a mimo zásuvkových vývodov, káblových 

rozvodov a káblových predlžovačiek, ktoré sa napoja do zásuviek SCR, vrátane elektrických 

spotrebičov a elektrotechnických zariadení. 

 

Predmetom dodatku č.1 je doplnenie bodu 2 o: 

• v prípade napojenia sa do zásuviek, elektrických rozvádzačov a zariadení je podnájomca 

povinný pripájať také káblové rozvody, predlžovačky, zariadenia a spotrebiče, ktoré 

neohrozujú život a zdravie osôb a materiálne hodnoty. 

• každý prevádzkovateľ je povinný nahlásiť pripojenie na inžinierske siete nájomcovi, pričom 

spotrebovaná elektrická energia bude účtovaná ako pridružená služba k nájmu. 

 

II. 

 

Dodatok č. 1, vyhotovený v dvoch rovnocenných rovnopisoch pre každého účastníka zmluvy, 

nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň 

po dni jeho zverejnenia.  

Zmluvné strany si dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu 

ho vlastnoručne podpísali. 

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 31. 05. 2022  

 

 

 

 

                   nájomca (SCR)                podnájomca 


