
Dodatok č. 1 
k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle záko-

na č. 116/1990 Zb. v platnom znení zo dňa 29.12.2020 
 
 
 
Nájomca:   Technické služby mesta Prievidza 
    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  
(ďalej len „nájomca“) 

 
 
Podnájomca:  BC Prievdiza, s.r.o. 
    Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

Oddiel: Sro Vložka číslo: 39066/R 
                                          Sídlo: Nábrežná II 2008/2F 
                                          IČO: 52684938 
                                          IČ DPH: SK2121109804 
                                          Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
                                          IBAN: SK05 8330 0000 0023 0185 7533 
                                          BIC: FIOZSKBA 

Zastúpený: Ing. Peter Zvara 
(ďalej len „podnájomca“) 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení zo dňa 
29.12.2020 v zmysle Čl. VIII. Záverečné ustanovenia ods. 8.2, s týmto obsahom: 
 

1) Článok II.  Nájomné  ods. 2.1.znie nasledovne: 
Výška nájomného za nebytové priestory uvedené v ČL. I. ods. 1.1 bola dohod-
nutá nasledovne:  
a) za palubovku, hlavnú plochu a posilňovňu za účelom tréningovej 

a zápasovej činnosti Basketbalového klubu BC Prievidza s.r.o. vo výške 
66 184,80,00 €/ročne bez DPH, 

b) za kanceláriu č. 35 o výmere 51,07 m2 za účelom zriadenia kancelárskych 
priestorov Basketbalového klubu BC Prievidza s.r.o. vo výške 4183,50  
€/ročne bez DPH, 

c) za šatňu o výmere 49,3 m2 pre účely Basketbalového klubu BC Prievidza 
s.r.o. vo výške 4038,52 €/ročne bez DPH, 

d) za stenu pri palubovke o rozmere 230 m2 za účelom uskutočňovania pro-
pagácie podnájomcu a propagácie služieb a výrobkov jeho partnerov vo 
výške 8303,18 €/ročne bez DPH.  

 



 
     2) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 
     3) Dodatok č. 1 k zmluve o nájme  a  podnájme nebytových  priestorov zo dňa    

29.12.2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými  
 stranami a účinnosť 1.1.2023.  

     4) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu,    
          z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 
     5) Všetky ostatné náležitosti okrem zmien v tomto dodatku sa riadia zmluvou          
         o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2020. 

6) Strany sa na uzavretí Dodatku č. 1 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do 
právneho omylu, pričom jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisu-
jú.  

7) Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom 
súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
V Prievidzi, dňa  24.11.2022  
 
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.                   BC Prievidza s.r.o.  
Ing. Marián Bielický                                                   Ing. Peter Zvara    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


