
Dodatok č. 1 
 

k Nájomnej zmluve č. 20224014 (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej dňa 05.12.2022 (ďalej 

len „dodatok č.1“) 
 

uzatvorenú medzi 

 

Prenajímateľ:       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 „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  LS ENTERTAINMENT s.r.o., Budovateľská 183, 900 46 Most pri Bratislave 

   v zastúpení:  Kristián Kudláč 
                 IČO:        46 804 978 

                                    IČ DPH:   neplatca         

(ďalej len „nájomca“) 

                      

 

I. 

 

Na základe zmluvy č. 20224014, uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom za účelom prenájmu 

dreveného stánku nájomcovi za účelom krátkodobého ambulantného predaja počas Vianočných trhov 

2022 dňa 05.12.2022,  podľa čl. V ods. 1, „Táto zmluva, vyhotovená v dvoch rovnocenných 

rovnopisoch pre každého účastníka zmluvy, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda za dodržania podmienky Čl. IV. bod 2. tejto zmluvy, 

 po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len 

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

dodatok č. 1.  

 

Na základe nájomnej zmluvy a dohody medzi oboma zmluvnými stranami prenajímateľ vyhovel 

požiadavke nájomcu a vráti mu, z dôvodu jeho neúčasti zo zdravotných dôvodov, 50 % zaplateného 

nájmu za dni 18.12.2022 až 22.12.2022, t. j. 120,00 €. 
 

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 23. 12. 2022  

 

 

 

 

 

     Bc. Marek Šmihel                                      nájomca 

         Správa cestovného ruchu Senec         

                      (prenajímateľ) 


