
 

  

 

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O NÁJME SÚSTAVY VEREJNÉHO 
OSVETLENIA MESTA ŽILINA 

 
uzatvorenej dňa 22.06.2009 podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
(ďalej aj ako „dodatok č.3“) 

 
medzi 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:    Mesto Žilina   

       so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu č. 1 

       011 31 Žilina  

IČO:      321796 

bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko, a.s. 

IBAN:      SK37 5600 0000 0003 3035 3001  

zastúpený:     Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

kontaktný email:    peter.fiabane@zilina.sk 

 

(ďalej len "prenajímateľ") 

 

a 

 

 

Nájomca:     Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

sídlo:       Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

zástupca vo veciach zmluvných :    Ing. Ján Barienčík, PhD. 

zástupca vo veciach technických:  Ing. Henrich Varecha, PhD. 

IČO:       36007099 

DIČ:       2020447583 

IČ DPH:     SK2020447583 

bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                     SK78 0200 0000 0027 2107 1158 

SWIFT:     SUBASKBX 

kontaktný email:    henrich.varecha@dpmz.sk    

      jan.bariencik@dpmz.sk  

telefónne číslo:    +421 908 979 119; +421 41 566 01 13 

 

(ďalej len "nájomca") 

 

So súhlasom:      Všeobecná úverová banka, a.s. 

      so sídlom: Mlynské nivy 1, Bratislava   829 90   

      IČO: 31 320 155   

zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka č. 341/B, 

Oddiel: Sa 

(ďalej len „banka“) 

 

(ďalej objednávateľ , poskytovateľ a banka spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

1. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 22.06.2009 Zmluvu o nájme sústavy verejného osvetlenia 

(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je prenechanie sústavy verejného osvetlenia za 

odplatu do užívania nájomcovi. Dňa 22.07.2009 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 

k Zmluve  a dňa 30.03.2010 uzatvorili dodatok č. 2 k Zmluve. 

 

2. V nadväznosti na Čl. VIII bod 2) Zmluvy pristupujú zmluvné strany k uzavretiu dodatku č. 3 k 

Zmluve, a to nasledovne: 

 

I. 

Predmet dodatku č. 3 

 

 

1. Článok II bod 2) písm. b) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

 

„b) užívanie predmetu nájmu na umiestňovanie reklamy, ktorým sa rozumie 

umiestňovanie reklamných, propagačných, informačných a iných nosičov, a to vrátane nosičov, 

ktoré sa v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nepoužívajú, ale vzhľadom na vývoj stavu techniky 

sa v budúcnosti začnú používať.“ 

 

a zároveň sa vypúšťa článok II bod 2) písm. c) Zmluvy a všade v Zmluve, kde je uvedený 

odkaz na článok II bod 2) písm. c) Zmluvy sa má na mysli článok II bod 2) písm. b) Zmluvy 

v zmysle tohto dodatku č. 3 k Zmluve. 

 

2. Článok IV bod 2) sa nahrádza novým znením a zároveň bod 3) tohto článku Zmluvy sa 

vypúšťa, čím zároveň dochádza k prečíslovaniu nasledovných bodov tohto článku a článok IV 

Zmluvy znie nasledovne: 

 

1) „Predmet nájmu je možné využívať na účel špecifikovaný v ust. čl. II ods. 2 tejto zmluvy. 

2) V rámci účelu nájmu dohodnutého v ust. čl. II ods. 2 písm. a) tejto zmluvy bude nájomca 

užívať predmet nájmu na poskytovanie služby verejného osvetlenia mestu Žilina v 

rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytovaní služby verejného 

osvetlenia mesta Žilina. 

3) V rámci účelu nájmu dohodnutého v ust. čl. II ods. 2 písm. b) tejto zmluvy bude nájomca 

zabezpečovať inštaláciu, údržbu, opravu a odstránenie reklamy na predmete nájmu pre 

tretie osoby za odplatu na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

4) Pri užívaní predmetu nájmu podľa tejto zmluvy je nájomca povinný postupovať s 

odbornou starostlivosťou a pri použití vhodnej technológie, aby nedochádzalo k 

neprimeranému poškodzovaniu predmetu nájmu. 

5) Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú prenajímateľovi spôsobí v príčinnej súvislosti s 

porušením povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou 

alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov; to platí aj v prípade, ak škodu 

spôsobia zamestnanci nájomcu alebo tretie osoby, ktoré nájomca použil na plnenie 

zmluvných povinností.“ 

 

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami zostávajú nezmenené. 

II. 

 

1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom 11.2.2021 v zmysle §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 

prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich 

zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.  

 

3. Tento dodatok č. 3 bol vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých 

prenajímateľ preberá dve vyhotovenia a nájomca dve vyhotovenia. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že 

tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné 

strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok 

podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

V Žiline, dňa 8.2.2021    V Žiline, dňa 8.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................    ..................................... 

Mgr. Peter Fiabáne      Ing. Ján Barienčík, PhD. 

primátor      konateľ 

 

 

 

 

Za banku: 

 

 

 

V Žiline, dňa 8.2.2021    .................................................... 

Ing. Martin Kemka 

manažér klientskych vzťahov pobočky  

Žilina, Firemné obchodné centrum Žilina na 

základe plnomocenstva zo dňa 04.01.2021 

 

 

 

 
       .................................................... 

Ing. Ing. Lívia Čirská 

manažér klientskych vzťahov pobočky Žilina,  

Firemné obchodné centrum Žilina na základe 

plnomocenstva zo dňa 04.01.2021  

 


