
nájomnej zmluve č. 2 

o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa, ktorá bola 
uzatvorená dňa 07. 09. 2007 

Prenajímateľ: Mesto Prievidza 
v zastúpení: primátorka mesta JUDr.Katarína Macháčková 
Námestie Slobody č.14, 971 01 Prievidza 
IČO: 318 442 
bankové spojenie: 16 626-382/0200 VUB, a.s. Prievidza 

a 

Nájomca: UNIPA spoi. s r.o. 
v zastúpení: konateľ spol. Bc. Miroslav Procháska 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 2223/R 
Sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350 
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 2628541856/1100 

Článok I. 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení pôvodnej nájomnej zmluvy v tomto znení: 

V článku I. predmet zmluvy sa mení bod 1 

zo znenia: 

Záväzok prenajímateľa na jednej strane, prenechať nájomcovi v súvislosti s plnením 
jeho povinností z komisionárskej zmluvy na úseku prevádzky, údržby a správy 
športového zariadenia - športový areál I. ZŠ ul. Sama Chalúpku v Prievidzi, do 
užívania nasledujúci majetok: 

na znenie: 

Záväzok prenajímateľa na jednej strane, prenechať nájomcovi v súvislosti s plnením 
jeho povinností z komisionárskej zmluvy na úseku prevádzky, údržby a správy 
športového zariadenia, ako aj v súvislosti s plnením jeho povinností z komisionárskej 
zmluvy na úseku verejnej zelene - športový areál I. ZŠ ul. Sama Chalúpku 
v Prievidzi, do užívania nasledujúci majetok : 



V článku II. účel nájmu sa dopĺňa v bode 1, písm. c.) v znení: 

c.) uskladnenia a parkovania hnuteľných vecí súvisiacich s plnením povinností 
z komisionárskej zmluvy na úseku verejnej zelene, ako aj využívanie priestorov pre 
účely obsluhy (šatňa, administratívne priestory) 

Článok II. 

Prenajímateľ v súlade sčl. V. bod 1. písm. e.) nájomnej zmluvy dáva nájomcovi 
súhlas na rekonštrukciu a prestavbu účelovej budovy so šatňami, sociálnym 
zariadením a hospodárskou časťou vrátane príslušenstva, nachádzajúce sa v k. ú. 
Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 417/7, o výmere 18 362 m2, zastavané 
plochy a parcele č. 788/17 vo výmere 3.131 m2, zastavané plochy a nádvoria a to na 
účely potrebné pre zabezpečenie úloh v súvislosti s plnením jeho povinností 
z komisionárskej zmluvy na úseku verejnej zelene uzatvorenej s Mestom Prievidza. 

Článok III. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia povinnou osobou. Ostatné články 
zmluvy zostávajú v platnosti. 

V Prievidzi, dňa 

•" Za prenajímateľa: \ S 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta ( 

V Prievidzi, dňa 

UNIPA s p o t s i L o . 
1»\ Košovskf 

97LQt^ŔlEVIDZA 

Za nájomcu : 
Bc. Miroslav Procháska 

konateľ spoločnosti 

Osvedčujem, U táto listina doslovne súhlasf s predloženým 

originálom (osvedčeným odpisom, fotokópiou), ktorá sa skladá 

z ...h... listov y„r sj[án a bola zapísaná v knihe osvedčení 

pod číslom 1ÍI..M. 
V Prievidzi dňa: ^£:1'J.^.. / f ? . 

osvedčujúca: vj 


