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Dodatok č. 5 
k 

Nájomnej zmluve  č. M/2000010/110/16 
o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov na dočasné užívanie, uzatvorená podľa § 663 a násl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v rámci investičnej akcie:  

,,MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica“ 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach 

  Podkonice 178, 976 13 Podkonice 

  Zastúpené: Ing. Roman Barla, predseda pozemkového spoločenstva 

  IČO: 00 631 485 DIČ: 2021066410 IČ DPH: SK2021066410   

  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

  Číslo účtu IBAN: SK920900 0000 0000 5019 2258  

             (ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomca: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  

Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S  

V mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  

               Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726   IČ DPH: SK2020095726  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093  

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

 

 

      Článok I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomná zmluva č. M/2000010/110/16 zo dňa 09.01.2017 sa mení 
nasledovne: 

 

V Článku II. Doba trvania nájmu sa bod 1. nahrádza nasledovným znením: 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 09.01.2022 do 09.01.2023. 

 

 

 

 

Článok II. 

 
1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom č. 5 nedotknutých zostáva Zmluva nezmenená v platnosti. 

2. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.  Účastníci Dodatku vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že sú oprávnení  

s predmetom Dodatku nakladať a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  
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4. Účastníci Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok je 

uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho Dodatok vlastnoručne podpisujú. 

5. Tento Dodatok je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 

zverejňovaný. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. V zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nájomcu. 

6.  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu, s 

určením jedno vyhotovenie pre Prenajímateľa a tri vyhotovenia pre Nájomcu.  

 

 

 

 

V Podkoniciach, dňa ..........................   V Banskej Bystrici, dňa 07.01.2021 

 

 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu:     

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  

Podkonice 178, 976 13 Podkonice   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………………. 

Ing. Roman Barla     Ing. Vladimír Svrbický    
predseda pozemkového spoločenstva               predseda predstavenstva a.s.  

 

 

 

 

 

       …………………………………..  

       Ing. Lucia Harachová 

       podpredseda predstavenstva a.s.              

  

 

 

 

 

 


