
Dodatok č. 5 
k  Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov, uzatvorenej v zmysle zákona 

č. 116/1990 Zb. v platnom znení zo dňa 26.1.2016 
 
Prenajímateľ:   Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 
    zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
    Oddiel: Sro Vložka číslo: 2223/R 
    sídlo: Mariánska 17, 971 01 Prievidza 
    IČO: 31 579 183 
    IČ DPH: SK2020467350 
    bankové spojenie: VÚB, a.s. 
    IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 
    zast.: Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti 
 
Nájomca:   Vladimír Borko T 613 

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu  
Prievidza  

    číslo: 307-11609 
    Veľkonecpalská 148 
    971 01 Prievidza 
    IČO: 34 956 212 
    IČ DPH: SK1020586809 
    bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 
    IBAN: 
    zast.: Ing. Vladimír Borko 
 
1)V zmysle Článku XI. Záverečné ustanovenia ods. 11.1 Nájomnej zmluvy o nájme 
nebytových priestorov, uzatvorenej podľa zákona o nájme a podnájme nebytových 
priestorov č. 116/1990 Zb. v platnom znení zo dňa 26.1.2016 sa zmluvné strany 
dohodli na nasledovných zmenách: 

Výška nájomného uvedená v Čl. VI. ods. 6.1 bola dohodnutá zmluvnými stranami na 
obdobie od 1.2.2021 do 31.4.2021 nasledovne: 

február 2021  10 €+DPH za jeden predajný automat, 

marec 2021    10 €+DPH za jeden predajný automat, 

apríl 2021   10 €+DPH za jeden predajný automat, 

2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

3) Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť 1.2.2021. 



4) Dodatok č. 5 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z 
ktorých obidve zmluvné strany dostanú pod jednom vyhotovení.   

5) Zmluvné strany si Dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli, a tak ako je 
vyhotovený zodpovedá ich vzájomnej prejavenej vôli, ktorá je slobodná a vážna. 
Dodatok č. 5 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Zmluvné strany Dodatok č. 5 na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali. 

 

V Prievidzi,  dňa 29.1.2021   V Prievidzi, dňa 29.1.2021  

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu: 

 

 

 

 

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

Ing. Marián Bielický               Ing. Vladimír Borko 

konateľ spoločnosti      

 


