
Späťvzatie výpovede a Dodatok č. 2 k  Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 98/NZ/NP/2016 
uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 
medzi stranami: 
Obchodné meno:  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo:  Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
IČO:  44 518  684 
V mene ktorého koná:  Ing. Peter Vrábel, konateľ spoločnosti 
Zapísaná:  v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, odd. Sro,  
  vl. č. 22846/V 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):   SK72 0200 0000 0000 1850 7512 
(ďalej len ako „nájomca“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  TCX s.r.o. 
Sídlo:  Tomašíkova 1, 040 01 Košice 
IČO:  36 585 203 
V mene ktorého koná:  Mgr. Pavol Schreiber, konateľ  
Konanie v mene spoločnosti: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne a to tak, že ku 

písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 
vlastnoručný podpis. 

Zapísaná:   v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, odd.: Sro 
  vl. č. 15523/V 
(ďalej len ako „podnájomca“) 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Dňa 24.08.2016 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o podnájme nebytových priestorov č. 
98/NZ/NP/2016 (ďalej v texte ako „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok nájomcu prenechať 
podnájomcovi do užívania nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte na Triede SNP 48/A v Košiciach, 
v trakte E na IV. poschodí, a to miestnosti č. 4.27 až 4.30 o výmere 92,48 m2, strešný priestor v trakte E 
o výmere 15,20 m2, v celkovej výmere 107,68 m2, podiel servisných priestorov vo výmere 6,83 m2, 
s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 41,61 m2 (ďalej len „nebytový priestor“) 
za dohodnuté nájomné. Predmetom Zmluvy bolo aj poskytovanie služieb spojených s podnájmom 
nebytových priestorov nájomcom a záväzok podnájomcu uhrádzať poskytované služby spôsobom a za 
podmienok dohodnutých v zmluve. 

1.2 Dňa 05.01.2018 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme č. 98/NZ/NP/2016, 
predmetom ktorého bola zmena bodu 4.1 z dôvodu, že počnúc 01.01.2018 sa mení platba za dodávku 
tepla a teplej vody na zálohové platby (z dôvodu obstarania a zapojenia pomerových rozdeľovačov 
tepla). 

1.3 Dňa 26.06.2020 nájomca zaslal podnájomcovi výpoveď Zmluvy v súlade s čl. V bod 5.2 písm. a) Zmluvy. 
Výpoveď bola doručená podnájomcovi dňa 01.07.2020. V súlade s článkom V bod 5.2 písm. a) Zmluvy 
výpovedná lehota je šesťmesačná a začína plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. V súlade s uvedeným výpovedná doba 
uplynie 30.01.2021. 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Flimel&MENO=Richard&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Flimel&MENO=Richard&SID=0&T=f0&R=0


Článok II 
Späťvzatie výpovede zo dňa 26.06.2020 

 

2.1 Nájomca týmto berie späť výpoveď špecifikovanú v čl. I bod 1.3 tejto Dohody. 

Článok III 
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 98/NZ/NP/2016  

 

3.1 Z dôvodu ukončenia podnájmu časti nebytových priestorov, ktoré podnájomca užíva na základe 
Zmluvy v znení Dodatku č. 1, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa dohodli na 
zmenách Zmluvy v znení Dodatku č. 1. V súlade s uvedeným sa mení predmet podnájmu ako aj výška 
úhrady za podnájom. 

3.2 Článok II bod 2.1 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa v celom rozsahu mení a znie nasledovne:  

Nájomca prenecháva podnájomcovi do užívania nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte na Triede 
SNP 48/A v Košiciach, v trakte E na IV. poschodí, a to miestnosti č. 4.27 o výmere 23,12 m2, strešný 
priestor v trakte E o výmere 15,20 m2, v celkovej výmere 38,32 m2,  podiel servisných priestorov vo 
výmere 6,83 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 10,40 m2. 

3.3 V súlade so zmenou predmetu podnájmu sa mení výška nájomného a platieb za služby a pôvodný 
Predpis nájomného a platieb za služby pre nebytový priestor účinný od 01.01.2018 sa nahrádza 
Predpisom nájomného a platieb za služby pre nebytový priestor účinný od 01.11.2020, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia  

 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2 
zostávajú nezmenené. 

4.2 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v znení Dodatku č.1. 
4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi Dodatku a účinnosť nadobúda dňa 

31.10.2020, pričom nájomca je povinný do 31.10.2020 zverejniť tento Dodatok č. 2 na stránke 
nájomcu www.bpmk.sk. 

4.4 Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku č. 2 obdrží nájomca 3 
jeho vyhotovenia a podnájomca obdrží 1 jeho vyhotovenie. 

4.5 Účastníci si Dodatok prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú 
vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán, pričom táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, tento 
Dodatok neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú všetci 
účastníci tohto Dodatku svoje podpisy. 

 V Košiciach, dňa 09.09.2020    V Košiciach, dňa 11.09.2020 

  
 Za nájomcu:          Za podnájomcu: 
 

 ........................................................                   ............................................................ 
 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.    TCX s.r.o. 
 Ing. Peter Vrábel, konateľ Mgr. Pavol Schreiber, konateľ 

 
 
 

http://www.bpmk.sk/
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Schreiber&MENO=Pavol&SID=0&T=f0&R=0

