
Dodatok č. 2
k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov

(ďalej len ako "Dodatok")

Článok 1.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
00 329 614

2020717875 (nie sme platca DPH)

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „Prenajímateľ")

MEPOS SNV s.r.o.

štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52 473 732
2121034245

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
SK3909000000005159446373

(ďalej len „Nájomca")

sa v súlade s Článkom IX ods. 4 Zmluvy o nájme dopravných prostriedkov zo dňa 28.12.2020
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2021 (ďalej len ako „Zmluva") dohodli na tomto Dodatku č.
2. 

Článok II.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto
Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok I ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1} Prenajímateľje výlučným vlastníkom nasledovných dopravných prostriedkov:
a) továrenská značka, typ: MAN TGL 8.180 4x2BB

výr. číslo karosérie (VIN}: WMAN03ZZXBY265122

číslo technického preukazu: NA 113026
evidenčné číslo vozidla: SN 170CA
počet najazdených kilometrov:



b) továrenská značka, typ: CITROEN JUMPY

výr. číslo karosérie {VIN}: VF7XC9HUCBZ002779
číslo technického preukazu: CAQ60035
evidenčné číslo vozidla: SN 408BY
počet najazdených kilometrov:

(ďalej len „Predmet nájmu")

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku III ods. 1 Zmluvy sa mení a znie
nasledovne:
1) Nájomné za užívanie Predmetu nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške:

a) MAN TGL - 632,40 EUR za rok; t.j. 52,70 EUR za kalendárny mesiac,

b) CITROEN JUMPY-1 211,60 EUR za rok; t.j. 100,97 EUR za kalendárny mesiac.

Spolu za predmet nájmu 1 844,- EUR za rok, t.j. 153,67 EUR (slovom: stopäťdesiattri
eur a šesťdesiatsedem eurocentov) za kalendárny mesiac. 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto Dodatkom nedotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu.

Prenajímateľ obdrží 2 rovnopisy a Nájomca 1 rovnopis.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok k Zmluve je uzatvorený v súlade s § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom 01.07.2021.

S. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho
obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpísali v tiesni, ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

V Spišskej Novej Vsi, dňa 07.06.2021

Za Prenajímateľa ) Za Nájomcu

\ -· Mesto Spišská o~s
Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

IČO

MEPčjs SNV s.r.o.
Tomáš Hamráček

konateľ spoločnosti


