
 
 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME č. 2/LMB/2018 

Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ :  

názov:  LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 

sídlo :   Švermova 1027/7, 977 01 Brezno 

zastúpený:  Ing. Ján Lukáč, konateľ 

IČO:   36027537 

DIČ:   2020083857 

IČ DPH: SK  2020083857 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:              SK63 5600 0000 0020 0269 5001 

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel       

Sro, vložka číslo 5126/S 

(ďalej len „prenajímateľ“)  

 

a  

 

Nájomca:  

názov:  Technické služby Brezno 

sídlo :   Rázusova 16, 977 01 Brezno 

zastúpený:  Ing. Lukáš Jeremiáš 

IČO:                00183067 

DIČ:   2021222984 

IČ DPH:  SK2021222984 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:             SK53 5600 0000 0020 2275 4005 

právna forma: príspevková organizácia zriadená MsZ uznesením č. 58/93/II 

( ďalej len „nájomca“ )  

 

 

  



 
I.  

Preambula 

 

Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 10.12.2018 „ZMLUVU O PRENÁJME č. 

2/LMB/2018“ (ďalej len „zmluva“), ktorou prenajímateľ ponechal nájomcovi k prenájmu 

pracovný stroj „Kĺbový nakladač MultiOne 5.3“. 

 

II. 

Predmet dodatku. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku kúpnej zmluve v nasledovnom 

znení: 

 

Článok  I. zmluvy „Predmet a účel nájmu.“ sa mení nasledovne: 

 

1. Prenajímateľ ponecháva touto zmluvou nájomcovi k prenájmu pracovný stroj 

„Kĺbový nakladač MultiOne 5.3“ za účelom vykonávania svojej činnosti (ďalej len 

„predmet nájmu“) : 

Značka a typ:  

Kĺbový nakladač MultiOne 5.3 s príslušenstvom ( bližšia špecifikácia v prílohe - 

cenová ponuka zo dňa 13.9.2018) 

Počet kusov: 1 ks 

Výrobné číslo: 

 

2. Článok  III. Zmluvy bod 2. „Cena nájmu“ sa mení nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ bude vystavovať nájomcovi faktúru 

kvartálne každý štvrtý mesiac vždy za predchádzajúce tri mesiace nájmu (tj. 4 krát za 

12 mesiacov). Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné  na základe vystavenej faktúry 

s lehotou splatnosti 14 dní. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy sa nemenia a zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok je platný po dobu platnosti a účinnosti zmluvy.  

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku. 



 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tohto 

dodatku, že sú oprávnení s predmetom zmluvy a dodatku nakladať, ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

  

 

V Brezne, dňa  11.01.2019 

 

 

 

 

Prenajímateľ:                                                                 Nájomca: 

 

______________________                                          _______________________ 

         Ing. Ján Lukáč v.r.           Ing. Lukáš Jeremiáš v.r. 

                Konateľ            

 


