
Dodatok č. 1 
 

k Nájomnej zmluve č. 82022 (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej dňa 28.09.2022 (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:  Mário Jobb, Hlavná 13/53, 927 01 Šaľa 
   v zastúpení: Mário Jobb               

IČO:        - 

                                    IČ DPH:   -   

(ďalej len „podnájomca“) 

                      

 

I. 

 

Na základe zmluvy č. 82022, uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom za účelom dlhodobého 

prenájmu bungalovu v areáli Slnečných jazier v Senci (Južná zóna) zapísaných na LV č. 7611 v k. ú. 

Senec, vedenom na Okresnom úrade Senec katastrálneho odboru v prospech prenajímateľa, sa zmluvné 

strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 1  v tomto znení:  
 

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

1. Celková suma nájmu za dobu trvania nájmu v článku III. ods. 1 je stanovená vo výške 350,00 EUR 

(slovom: tristo päťdesiat eur) za mesiac vrátane 10% DPH, depozit 350,00 € zaplatený najneskôr do 

31.10.2022. Splatnosť celkovej sumy nájmu a depozitu bude vyplatená v 4 splátkach v hodnote 

175,00 €. V prípade neuhradenia všetkých splátok bude nájomná zmluva s okamžitou platnosť zrušená 

a nájomca bude povinný opustiť predmet 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 28. 09. 2022  

 

 

 

 

 

 

                   nájomca (SCR)                podnájomca 

 


