
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme 

uzavretej 
podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“): 
 
1. obchodné meno:  Obec Vígľaš 
sídlo:    Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
IČO:     00 320 382 
štatutárny orgán:   Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 
 

ďalej len „prenajímateľ“ 
a 
 
2. obchodné meno:  P.I.C. Slovakia s.r.o. 
sídlo:    B. S. Timravy 9/1716, 962 05 Hriňová 
IČO:     36 619 469 
IČ DPH:   SK2021742569 
zápis:    Obchodný register OS B. Bystrica, oddiel Sro, vložka. č. 8502/S 
štatutárny orgán:   Ing. Juraj Berkeš , konateľ spoločnosti 
 

ďalej len „nájomca“ 
 

takto: 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.04.2016 nájomnú zmluvu (ďalej aj ako 

„nájomná zmluva“) podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), 
ktorej predmetom je nájom nehnuteľností špecifikovaných v Článku III. ods. 1 nájomnej 
zmluvy. 

 
Článok 2 

Predmet dodatku 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene nájomnej zmluvy a to tak, že do Článku XII. sa za 

odsek 5 doplní ďalší odsek 6, ktorý znie: 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je povinný túto zmluvu vypovedať v prípade, 
ak o to Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 
151 653  písomne prenajímateľa požiada z dôvodu, že došlo k zmene v osobe vlastníka 
stavby postavenej na prenajatom pozemku, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Slovenskej sporiteľne, a.s. o výpoveď tejto zmluvy prenajímateľovi, pričom v takomto 
prípade táto zmluva zanikne uplynutím 15 dňovej výpovednej doby. Prenajímateľ sa 
zároveň zaväzuje uzatvoriť zmluvu o nájme v znení zhodnom s touto zmluvou s osobou, 
ktorá sa stala novým vlastníkom stavby postavenej na prenajatom pozemku, a to v 
lehote do 15 dní odo dňa, kedy táto osoba o uzatvorenie zmluvy o nájme požiada.  

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berke%9A&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Berke%9A&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=1


 
2. V ostatnom ku zmene nájomnej zmluvy nedochádza. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, 

žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, rovnako tak nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných strán, dodatok si 
zmluvné strany a ich zástupcovia riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a jednotlivým 
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení dodatku, porozumeli im 
a na znak súhlasu s týmito ho podpisujú. 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých 1 obdrží prenajímateľ a 1 
nájomca. 

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 
 

Vo Vígľaši, dňa  ................. 2019 
 
 
 Prenajímateľ:      Nájomca: 
 
 

.................................................   ................................................. 
Obec Vígľaš       P.I.C. Slovakia s.r.o. 


