
DODATOK č. l 

 k Nájomnej zmluve číslo 623/2014 - PR zo dňa 29. 05. 2014 

uzavretý podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

Zmluvné 

strany: 

Prenajímateľ: 

Nájomca: 

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 
podnik 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
zastúpený: Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ 
Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, vložka č.: 
713/S 
IČO: 36 022 047,1Č DPH: SK 2020066213 
Vecný gestor: 
Odštepný závod Košice 
Ďumbierska 14 
041 59 Košice 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Košice 
Číslo účtu: 2960098059/0200 
IBAN: SK68 0200 0000 0029 6009 8059 
Variabilný symbol: 00323781 

Obec Vyšné Ladičkovce 

067 11 Vyšné Ladičkovce 
v zastúpení: Ján Mucha, starosta obce 
IČO: 00323781 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. Humenné 
č. účtu: 4256883001/5600 
IBAN: SK87 5600 0000 0042 5688 3001 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. l, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
Nájomnej zmluvy číslo 623/2014 - PR zo dňa 29.05.2014: 

V Nájomnej zmluve č. 623/2014 - PR zo dňa 29.05.2014 sa v  ČI. VIII.   Záverečné 
ustanovenia sa odseky 8.3. a 8.5. menia a nahrádzajú nasledovne: 

ČI. VIII. ZÁVEREČNÉ 
USTANOVENIA 

8.3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich exemplároch. Každá zmluvná strana dostane tri 
exempláre. Kópiu tejto zmluvy, po nadobudnutí jej účinnosti, zašle odštepný závod 
prenajímateľa miestne príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné 
prostredie. Ak predmet nájmu zasahuje územie dvoch alebo viacerých okresov, kópiu 
tejto zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti, zašle odštepný závod prenajímateľa 
každému z týchto okresných úradov. 

Ostatné ustanovenia pôvodnej Nájomnej zmluvy č. 623/2014 - PR zo dňa 29.05.2014, 
ktoré neboli upravené týmto Dodatkom č. l zostávajú v platnosti. 
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Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že 
tento dodatok vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri 
zmlúv. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane tri 

rovnopisy. 

V Banskej Štiavnici,  

Dňa: 28.11.2014 

Prenajímateľ: 

 

Vo Vyšných Ladičkovciach,  

dňa :28.11.2014 

Nájomca: 

  

 O B E C  06711 
Vyšné Ladičkovce 

  

 

Ing. Marián Supek  

generálny riaditeľ                                                                 Ján Mucha 

                                                                                          starosta obce 
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