
Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 83/2021 

Dodatok č. 2  

k Nájomnej zmluve zo dňa 18.8.2005 

uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zák. č. 116/1990 Zb., v znení noviel, 

zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení noviel 

 

Prenajímateľ:  

Názov:   Prešovský samosprávny kraj    

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

Právna forma: Právnická osoba – samostatný územný samosprávny a správny 

celok SR zriadený  Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov 

IČO:    37870475 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Príjmový bankový účet: SK94 8180 0000 0070 0051 9138 

Výdavkový bankový účet: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

 

(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

 

Nájomca:      

Názov:     Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. 

Sídlo:                               Sabinovská 2,080 01 Prešov 

Zastúpený:   PhDr. Eva Ondríková, PhD.,MBA,LL.M 

IČO:                                    36 508 110 

(ďalej len ako „Nájomca“) 

 

Uzatvárajú v súlade s článkom VIII. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 2 Nájomnej 

zmluvy zo dňa 18.8.2005 (ďalej len Zmluva), tento Dodatok č. 2 (ďalej len Dodatok): 

 

Článok  II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa za účelom doplnenia a upresnenia ustanovení zmluvy v časti 

upravujúcej práva a povinnosti zmluvných strán, dohodli na  zmene Zmluvy 

v nasledujúcom rozsahu: 

 

Článok VI. – Práva a povinnosti zmluvných strán, sa v bode 6.11. pôvodný text 

nahrádza novým v znení: 

 

„Nájomca  je povinný zabezpečiť na svoje náklady poistenie prenajatého majetku, 

svojich vnesených vecí, napr. tovaru, zariadenia a pod., poistenie proti krádeži, živelnej 

udalosti a vandalizmu, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkovou činnosťou a to počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.“ 
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2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti 

v pôvodnom znení. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými 

stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Prenajímateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.  Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží tri 

vyhotovenia a nájomca dve vyhotovenia. 

3.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, neuzatvárajú ho 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad 

a na dôkaz ich slobodnej, pravej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Prešove, dňa: 01.06.2021   V Prešove, dňa: 04.06.2021 

 

Prenajímateľ:     Nájomca: 

  v.r.       v.r. 

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

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.,             PhDr. Eva Ondríková, PhD.,MBA,LL.M, 

        predseda                              konateľ 

Prešovského samosprávneho kraja       Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 09.06.2021 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 10.06.2021 

 


