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Dodatok č. 2 
k  ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

číslo 3 zo dňa 30.09.2010 
 uzatvorenej podľa  § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 medzi zmluvnými stranami :  
 

 
Prenajímateľ : Mesto Nemšová 

Sídlo : Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová  
V zastúpení : Ing. Františkom Baginom, primátorom mesta  

     IČO :   00311812 
Číslo účtu : 25124202/0200, VÚB-banka, a.s., Trenčín 
v ďalšom texte  „prenajímateľ“  

 
a  
Nájomca : catering servis s.r.o.,  
    Sídlo: J.Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová 
    V zastúpení : Ľuboš Švorec, konateľ 
    IČO: 47147024 
    DIČ: 2023772883“   
    v ďalšom texte  „nájomca“  
 
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 uzatvorená medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 
30.09.2010 sa  mení a dopĺňa nasledovne :  

 
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na predĺžení nájomného vzťahu do 31.12.2015. Predĺženie 
nájomného vzťahu bolo schválené uznesením MsZ v Nemšovej č. 97 dňa 16.09.2015.  
 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3, vrátane Dodatku č. 1, 
uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 30.09.2010  ostávajú nezmenené.  
 

 
 

Záverečné ustanovenia 
1. Ostatné, týmto Dodatkom č. 2  neupravené práva a povinnosti zmluvných strán, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník a Zákona o nájme 
a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb., oba zákony v znení neskorších predpisov.   

2. Účastníci tohto Dodatku č. 2 zhodne prehlasujú, že sa s jeho obsahom oboznámili a svojimi 
podpismi potvrdzujú, že bol uzatvorený na základe ich slobodnej a vážnej vôle a nebol 
uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.  

3. Dodatok č. 2  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 
4. Dodatok č. 2  je účinný  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
5. Dodatok č. 2  sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ  obdrží dve 

vyhotovenia a nájomca tiež dve vyhotovenia. 
6. Akékoľvek zmeny tohto Dodatok č. 2   je možné vykonať iba po vzájomnej dohode 

zmluvných strán vo    forme písomných dodatkov. 
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7. Prílohy k Dodatku č. 2 :   

a) Co Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 zo dňa 30.09.2010.  
b) Uznesenie MsZ č. 97 zo dňa 16.09.2015  

 
 
V Nemšovej dňa 23.09.2015 
 

 
 
 

Za Prenajímateľa : ................................................................ 
                                 Ing. František Bagin, primátor mesta  

 
 
 
 
Za Nájomcu : ................................................... 
                                      Ľuboš Švorec 
 

 


