
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 21.12.2016 
Podnájomník: Trnavská arcidiecézna charita                     
 
 
  1 
 

Dodatok č.1 
k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 21.12.2016 

 
 
Nájomca:  
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
bankové spojenie: IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „nájomca“) 
 
a 
 
Podnájomník:           
Trnavská arcidiecézna charita 
Sídlo: 917 01 Trnava, Hlavná 43 
IČO: 35602619 
v zastúpení: Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ 
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
č. ú. : 4008297855/7500  
IBAN: SK71 7500 0000 0040 0829 7855 
(ďalej len „podnájomník“) 
 
spolu aj „zúčastnené strany“ 
 
 
uzatvárajú  
 
po vzájomnej dohode Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 
21.12.2016 v nasledovnom znení: 
 
1. Bod 1., článok I.  Predmet podnájmu sa ruší a nahrádza od 1.7.2017 novým znením: 

 
1.  Predmetom tejto zmluvy je podnájom časti nebytových priestorov - o výmere 

242 m2 nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 3964 označovanej ako „ŽŠ 
Garbiarska“ postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej 
mape č. 3063/93 v k.ú. Sereď. Nehnuteľnosť je vedená na katastrálnom úrade v 
Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591. Predmet zmluvy sa nachádza na 
1. nadzemnom podlaží s prístupom z hlavného vchodu a samostatného zadného 
vchodu a pozostáva z 5 samostatných miestností a 2 samostatných sociálnych 
zariadení.  

 



 
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 21.12.2016 
Podnájomník: Trnavská arcidiecézna charita                     
 
 
  2 
 

 
2. Článok II. Účel podnájmu sa ruší a nahrádza od 1.7.2017 novým znením: 
 

Podnájomník je oprávnený horeuvedené priestory užívať za účelom poskytovania 
nízkoprahových  sociálnych  služieb a špecializovaného sociálneho poradenstva ako 
odbornej činnosti Sociálnej poradne Centra pomoci človeku Sereď a  v súlade s 
podmienkami uvedenými v tejto zmluve o podnájme.  

 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a stáva sa účinným nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom 
sídle nájomcu. Povinnosť zverejniť dodatok vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto dodatku sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že tento dodatok neuzavreli v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok  prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  

5. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po 
jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 

6. V ostatnom zostáva Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 21.12.2016 
nezmenená. 

 
 
 
V Seredi dňa 30.6.2016 
 
 
 
        Správa majetku Sereď, s.r.o.                           Trnavská arcidiecézna charita                     
 Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka              Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ 
 
 
 
 
 
    ................................................................                           ......................................................  
                  za   nájomcu                                                                  podnájomník 


