
Dodatok č.6 
k Zmluve o nájme č. 2014/0344 

nebytových priestorov, uzatvorená podl'a zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov 
č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zákona č . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení · ... 

l. Zmluvné strany 

Prenajímatel~ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ : 2021613275 
IČ DPH: nie je platitel' DPH 
(ďalej len "prenajímatel"' alebo "TSK") 

a 
Nájomca: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

(ďalej len "nájomca" ) 

Exekútorský úrad Trenčín 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor 
československá obchodná banka, akciová spoločnosť 
SK34 7500 0000 0040 1736 1134 
42277825 
1070726723 
SK 1070726723 

ll. Predmet Dodatku č. 6 

V súlade s čl. IX. ods. 2 Zmluvy o nájme č. 2014/0344 v znení dodatkov č. 1 - 5 (ďa lej 

len "Zmluva" ) sa týmto dodatkom mení Zmluva nasledovne: 

2.1 V zmysle Článku ll . ods. 4 Zmluvy sa mení sup1s hnutel'ného majetku, ktorý 
prenajímatel' prenecháva nájomcovi do užívania a ktorého súpis tvorí neoddelitel'nú 
prílohu tohto Dodatku (príloha č. 2). 

2.2. Majetok sa vypožičiava v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom 
TSK, čl. 1 O bod 5. 

2.3. V Článku V. Zmluvy sa bod 1. dopÍňa nasledovne: " Cena nájomného za hnutel'ný 
majetok je stanovená na 156,35 EUR ročne . " 

2.4. V Článku V. Zmluvy sa bod 2. dopÍňa nasledovne: "Nájomné za nájom hnutel'ného 
majetku bude nájomca platiť vopred, ročne, čo predstavuje výšku 156,35 EUR na 
účet prenajímatel'a uvedený v čl. l tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry 
prenajímatel'om. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia nájomcovi." 
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3.1 Prenajímatel' a nájomca sa dohodli , že rozsah hnutel'ného majetku prenechaného 
nájomcovi do nájmu sa v zmysle tohto Dodatku zužuje k 31 .12.2016. 

IV. Záverečné a prechodné ustanovenia 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatok č. 6 nemení, zostávajú bez zmeny 
v platnosti a účinnosti . Ak by niektoré ustanovenie Dodatku č. 6 bolo neplatné alebo 
by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jeho ustanovení. 

4.2 Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej právnej 
úpravy. 

4.3 Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú 
zmluvnú stranu. 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú , že Dodatok č. 6 uzatvárajú slobodne, vazne, určito a 
zrozumitel'ne, nie v tiesni , omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich 
zmluvná vol'nosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Dodatku č. 6 
rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú. 

V Trenčíne , dňa J .. O .. ~.~~ .. J.QJ ..... 

Prenajímatel': 
Trenčiansky samosprávny kraj 

.. ..... .. V .... ..... J ..... ................... . 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 
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V Trenčíne , dňa .. .. ~Q:. ~~. : .&q.f[o 
Nájomcaí\ 
Exekúto~ký úf ad 



príl oha č. 2 

l • , , 

PROTOKOL O PREVZATI A ODOVZDAN l PREDMETU NAJM U 

Nájomca: 

Sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

Prenajímatel': 

v zastúpení: 

Sídlo: 

IČO: 

KU ZMLUVE č . 2014/0344 
-1; ...... 

Exekútorský úrad 

K dolnej stan ici 7282/20A.911 Ol Trenčín 

JUDr. Jozef Augustín 

42277825 

Trenčia nsky samosprávny kraj so sídlom v Tre n číne 

Ing. Iveta Dianová, poverená riadením odd. VPSR a ÚM 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 

36126624 

Účastníci tohto protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátumom uzavretia 

tohto protokolu došlo k odovzdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v tomto protokole o 

zverení majetku do správy nájomcu. Nájomca zverený majetok prijíma do svojej správy a 

zodpovedá za škody na zverenom majetku. 

Inventárne číslo Názov majetku Množstvo Vstupná cena 

10123 Regál skladový 1 

10128 Regál skladový 1 

10129 Regál skladový 1 

615-555 Kontajner 1 

615/3338 Kontajner 1 

0-691 Korková tabula 1 

615/3521 Skrinka spodná s výrezom 900x900x500 1 

615-995 Kontajner 1 

615-1037 Skrinka dv.n. 1 

615-1046 !šatník 1 

615-1064 Skrinka pol.n. 1 

615-1092 Stôl pracovný 1 

615-1 146 Stôl rokovací 1 

615/3527 Skrinka otvorená 1150x600x320 1 

0-627 Stolička rokovacia 1 

0-631 Stolička rokovacia 1 

0-689 Korková tabula 1 

0-856 Korková tabula 1 

615-836 Skrinka policová 1 

Odovzdávajúci: ··"""'. ~- ..-~- .• ~. : .. , ... ..., .. .... .. 

Za prenajímatel'a 

148,74 

148,74 

148,74 

97,34 

107,15 

7,84 

153,51 

106,75 Eur 

87,23 Eur 

137,42 Eur 

62,14Eur 

77,28 Eur 

77,28 Eur 

51,1 7 Eur 

20,1 1 Eur 

20,11 Eur 

5,37 Eur 

5,37 Eur 

101,1 8 Eur 

1563,47 


