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DODATOK č. 1 
k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu (ďalej len „Zmluva“)  

zo dňa 17.6.2021 (ďalej len Dodatok) 
 

uzatvorenú medzi: 
 

názov/meno: Obec Hrubý Šúr 
sídlo/adresa: Hrubý šúr č. 205, 903 01 
IČO:  00305987 
Zastúpený:         Ing. Adrián Takács – starosta obce 
e-mail:  starosta@hruby-sur.sk 
tel. č.:  +421905 436 099 
IBAN:  SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
 
(ďalej len „Prenajímateľ“)  
 
a  
 
názov:  Packeta Slovakia s. r. o. 
sídlo:  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 
IČO:  48 136 999 
IČ DPH:  SK2120099014 
zastúpená: Matúšom Bausom, na základe splnomocnenia 
e-mail:                info@packeta.sk 
tel. č.:             +421 221 201 135 

adresa pre elektronickú fakturáciu: fakturacia@packeta.sk 

 

 (ďalej len „Nájomca“)  

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku ku Zmluve medzi Prenajímateľom a Nájomcom, 
pričom zmluva sa mení v tomto znení: 

 

I. Predmet zmluvy 

1.1 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať 
Nájomcovi do užívania plochu o výmere 1,83m2 nachádzajúcu sa na adrese: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 
parc. Č. KN „E“ 328 (ďalej len „Plocha“). 
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II. 
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku. 
 
 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej 
a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
V .................., dňa:                   V ....................., dňa:  
 
Za Nájomcu:        Za Prenajímateľa: 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
meno: Matúš Baus     meno: Ing. Adrián Takács 
funkcia:  Z-BOX Project Manager   funkcia: Starosta obce 


