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Dodatok č. 5 
k nájomnej zmluve č. 40/2016 o nájme a podnájme nebytových priestorov 

 
 
Prenajímateľ:  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany  
do 31.12.2020 ako Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,  
Sídlo: Nám.Ľ. Štúra č. 2357, 955 01 Topoľčany                             
IČO : 00 500 879,      DIČ : 2021248834,    IČ DPH : nie je platca DPH 
Bankové  spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany 
IBAN: SK3602000000000001131192   BIC:  SUBASKBX 
v zastúpení  PhDr. Katarínou Baculákovou, riaditeľkou  
 
/ďalej len prenajímateľ/ 
 
a  
 
Nájomca   
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.   
Sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika 
IČ: 649 48 242 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B  3608 
organizačná zložka:   
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Sídlo: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 47 251 336,  DIČ: 4020423671,  IČ DPH: SK4020423671 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  zahr. banky,  
IBAN: SK95 1111 0000 0093 4211 0016 
Zastúpená:  Ing. Tomáš Holík, manažér riadenia nákladov 
                   Ing. Mgr. Michal Navrátil, manažér centrálneho nákupu  
Korešpondenčná adresa nájomcu:   
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 
 
/ďalej len „nájomca“/ 
/prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „ zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“/    

 
                                                      

 
Zmluvné strany sa dohodli týmto dodatkom nájomnej zmluvy na základe článku III. bod 3 nájomnej zmluvy 

o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 40/2016 zo dňa 29.2.2016 v znení Dodatkov č.1 až č. 4 na 
nasledovných zmenách: 
 
 

PREAMBULA 
 
Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti v k. ú. Topoľčany - stavba Dom kultúry súp. č. 4914 na pozemku 
par.reg. „C“ č. 304/26, zapísanej na LV č.  2354 (Príloha č. 4) ako vlastníctvo mesta Topoľčany. Na základe 

Dodatku č. 4 (príloha č 1 Dodatku č. 5) k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska Topoľčany Nám. 
Ľ. Štúra č. 2357/2, 955 01 Topoľčany sa mení názov organizácie Mestské kultúrne stredisko Topoľčany na 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany.                              
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I. Predmet Dodatku č. 5 

 
1. Predmetom Dodatku č. 5 je zmena názvu zmluvnej strany - osoby prenajímateľa, a to na základe 

skutočnosti uvedenej v Preambule  Dodatku č. 5 a predĺženie doby nájmu. 
 
 

II.    Zmeny nájomnej zmluvy 
 
1. Názov zmluvnej strany v nájomnej zmluve znie nasledovne: 
 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany 
 
2. V článku II. Doba Nájmu sa bod 1 mení a  znie nasledovne: 
 

1. „Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2016  do 28.02.2024.“  
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. V ostatných častiach zostáva naďalej v platnosti pôvodná zmluva o nájme a podnájme            
            nebytových priestorov zo dňa  29.2.2016 v znení všetkých dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.  

3. Dodatok je platný dňom podpísania a účinný deň po jeho zverejnení na webovej stránke 

prenajímateľa.  

4. Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach,  1 vyhotovenie pre nájomcu, 1 vyhotovenie pre  
prenajímateľa. 

 
 
 
V Topoľčanoch dňa ...........   
 
 
 
 
 
................................................................                 ............................................................................... 
Správa kultúrnych a športových zariadení             UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.                         
mesta Topoľčany       pobočka zahraničnej banky 
v zastúpení PhDr. Katarínou Baculákovou                   Ing. Tomáš Holík, manažér riadenia nákladov 
riaditeľkou   
             
                                                                          
 
 
 
                                                                                       .......................................................................... 
          UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.   
          pobočka zahraničnej banky      
          Ing. Mgr. Michal Navrátil, manažér centr. nákupu 
 
 
 


