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/ D O D A T O K Č.1 
Zml ive o nájme pozemkových nehnuteľností 

zo dňa 28.08.2008 
číslo. mluvy u.prenajímateľa: OMG/I./598/2008 

č slo zmluvy u nájomcu: 63/09/NZ/21.1 

Prenajímateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Zastúpenie: 

Registrácia: 

Zodpovedný 
za veci zmluvné: 

technické: 

Článok I. 
Zmluvné strany: 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., 
v skratke HBP, a.s. 
U l . Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 
36 005 622 
2020469572 
SK 2020469572 
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Stanislav Gurský, podpredseda predstavenstva 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín 
Oddiel: Sa, vložka číslo 318/R 

JUDr. Milan Minárik, vedúci právnik 
Ing. Jozef Beck, riaditeľ odboru meračtva a geológie 
Ing. Marián Plakinger, vedúci oddelenia geodézie a správy nehnuteľností 

Tel. číslo: 046/5671111 
Fax: 046/5672700 
E-mail: mminarik@hbp.sk 
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Prievidza 
Číslo účtu: 2623130660/1100 

a 
Nájomca: 
Sídlo: 
Zastúpenie: 
IČO: 
DIČ : 
Zodpovedný 
- za veci zmluvné: 

technické: 

Tel. číslo: 
Fax: 
E-mail: 
Bank. spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Prievidza 
Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
00318 094 
2021162814 

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právneho oddelenia 
plk. Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník mestskej polície 
Mgr. Edita Mrázová, ved. odboru ÚP, SP, výstavby a životného prostredia 
046/5179523 
0465423474 
robert.pietrik@prievidza.sk 
VÚB, a.s. Prievidza 
16626382/0200 

uzatvárajú tento 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkových nehnuteľností: 

Článok II. 
Predmet dodatku 

2.1. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle Článku VIII. bod 6 Zmluvy o nájme pozemkových 
nehnuteľností. 

2.2. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 28.08.2008 Zmluvu o nájme pozemkových 
nehnuteľností (ďalej aj Nájomná zmluva), ktorej predmetom bol prenájom pozemku pare. č. 
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1968, ostatné plochy, s výmerou 30 060 m 2, na účel vybudovania kombinovanej strelnice 
európskych parametrov. 

2.3. Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu Prievidza č.j. OPU 57-2012/2285-Ku zo dňa 
15.6.2012 došlo k schváleniu vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území 
Nováky (ďalej aj Projekt PU), ktoré sa stalo právoplatným 17.07.2012. V projekte 
pozemkových úprav bola o.i. riešená aj pozemková nehnuteľnosť prenajímateľa uvedená 
v predchádzajúcom bode, ktorá po schválení Projektu PÚ bola prečíslovaná na KN-C pare. č. 
2860 s upravenou výmerou 31 385 m 2. 

2.4. Článok I. - Predmet zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
1. Prenajímateľ je v zmysle výpisu z L V č. 5442 pre k.ú. Nováky vlastníkom nasledovnej 

nehnuteľnosti: 
> pozemok KN-C pare. č. 2860, ostatné plochy, s výmerou 31 385 m 2 

2. Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom pozemkovej nehnuteľnosti špecifikovanej 
v predchádzajúcom bode 1. tohto článku zmluvy, za podmienok ďalej dohodnutých. 

a. V článku III. - Nájomné a doba nájmu sa rušia body 2 a 3 a nahrádzajú sa nasledovným 

2. Po dobu nájmu sa nájomca zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi výšku nájomného, ktorá 
bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 0,0766 €/m2/rok bez DPH t.j. spolu 
2 404,09 € (slovom: dvetisícštyristoštyri eur a deväť centov). Pomerná čiastka nájomného 
za rok 2013, t.j. od 1.3.2013 do 31.12.2013 predstavuje čiastku 2003,41 €. 

3. K cene nájmu bude účtovaná DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. 

3.1. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je situačná snímka predmetu nájmu. 
3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 dostane prenajímateľ a 

2 nájomca. 
3.3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu ho bez výhrad podpísali. 
3.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

*dňom -1.3.2013 v súlade s § 47a-eds^ Občianskeho zákonníka. 
3.5. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

znením: 

Článok m. 
Záverečné ustanovenia 

V Prievidzi dňa 
Za prenajímateľa: 

25 02 Z013 V Prievidzi dňa Q 5 MAR. 2013 
Za nájomcu : 

Ing. Stanislav Gurský 
podpredseda predstavenstva 


