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DODATOK ČÍSLO 2 K ZMLUVE O NÁJME NEHNUTE ĽNOSTÍ 

zo d ňa 5.12.2007 medzi 

 

 

Prenajímate ľ:  Mesto Byt ča 

   so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Byt ča 

   I ČO: 00 321 192 

   DI Č: 2020626399 

v jeho mene koná: Bc. Miroslav Minár čik, primátor 
 
 
 
Nájomca:   FOREST progress, s.r.o. 

   so sídlom: Štefánikova 217, 014 01 Byt ča 

   I ČO: 36 437 778 

   DI Č: 2022107769 

v jeho mene koná: Ing. Juraj Koch , konate ľ 

 

 

          
I.  

PREDMET  DODATKU 
 
 
 Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom toht o dodatku č. 2 

zmenia a doplnia Zmluvu o nájme nehnute ľnosti zo d ňa 5.12.2007 a to 

nasledovne :  

 

1.  Čl. I. sa mení a znie nasledovne : 

 

Predmet a ú čel nájmu  

 

Prenajímate ľ je výlu čným vlastníkom nehnute ľnosti nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území V. Byt ča, a to pozemkov vedených Okresným 

úradom v Byt či, katastrálnym odborom ako parc. CKN č. 2163/1, lesný 

pozemok o výmere 1186 m 2 , parc. CKN č. 2163/2, lesný pozemok 

o výmere 1789 m 2 (LV 2403), parc. CKN č. 2166/9, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 97 m 2, parc. CKN č. 2166/11, zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 45 m 2 (LV 2583) a parc. EKN č. 2161, 

TTP o výmere 1087 m 2(LV 2583). V súlade s vyhotovenými 

geometrickými plánmi č. 2/2016 (Ing. Dagmar Mikolášiková), zo d ňa 

21.9.2016 a č. 47353210-117/2017 (Stanislav Klobucký), zo d ňa 
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7.9.2017 sa predmet a ú čel nájmu spres ňuje nasledovne : 

 a/  parc. CKN č. 2166/13, ostatné plochy o výmere 61 m 2, parc. 

CKN č. 2166/14 ostatné plochy o výmere 28 m 2, parc. CKN č. 2166/16 

ostatné plochy o výmere 47 m 2 a parc. CKN č. 2166/17 ostatné plochy 

o výmere 73 m 2 (spolu o výmere 209 m 2), k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel 

zriadenia prístupovej komunikácie a odstavnej ploch y,  

b1/  časť pozemku o výmere 700 m 2 z novovytvorenej CKN parc. 

2163/1, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel umiestnenia výrobnej haly,  

b2/  zostávajúca časť pozemku z parc. CKN č. 2163/1, o výmere 

296 m 2, na ú čel zriadenia odstavnej plochy,  

b3/  novovytvorené pozemky parc. CKN č. 2163/2 a 2163/4, lesné 

pozemky spolu o výmere 1858 m 2, na ú čel pestovania sadeníc, 

skladovanie sadeníc, dreva lesných drevín a zaklada nie kompostu, 

b4/  novovytvorený pozemok parc. CKN č. 2163/3, ostatná plocha 

o výmere 121 m 2, na ú čel zriadenia prístupovej komunikácie,  

c/  zostávajúca časť pozemku z parc. EKN 2161, TTP, k.ú. Ve ľká 

Byt ča, na ú čel pestovania sadeníc, skladovanie sadeníc, dreva 

lesných drevín a zakladanie kompostu, o výmere 878 m2 , 

d/  parc. CKN č. 2166/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 97 

m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel umiestnenia prevádzkovej budovy,  

e/  parc. CKN č. 2166/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 45 

m2, k.ú. Ve ľká Byt ča, na ú čel zriadenia odstavnej plochy.  

 
2.  Čl. II. sa mení a znie nasledovne : 

 

Stavby na predmete nájmu  
 

Prenajímate ľ týmto dodatkom č. 2 Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo 

dňa 5.12.2007 ude ľuje nájomcovi súhlas na vybudovanie prístupovej 

cesty a odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch p arc. CKN č. 

2166/13, 2166/14, 2166/16, 2166/17 a 2163/3 k.ú. Ve ľká Byt ča.  

Prenajímate ľ týmto dodatkom č. 2 Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo 

dňa 5.12.2007 ude ľuje nájomcovi súhlas na vybudovanie výrobnej haly 

na časti prenajatého pozemku z parc. CKN č. 2163/1, o výmere 700 

m2, k.ú. Ve ľká Byt ča.  

 
3.  Čl. III. prvá veta, sa mení a znie nasledovne : 

Predmet nájmu bližšie špecifikovaný v Čl. I. tohto dodatku č. 2 

prenajíma prenajímate ľ nájomcovi na dobu ur čitú, a to od 13.11.2017 

do 31.12.2027, s možnos ťou jej pred ĺženia po dohode zmluvných 

strán. 
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4.  Čl. IV. sa mení a znie nasledovne : 

1.)  Cena nájmu za prenajaté nehnute ľnosti bola zmluvnými stranami 

stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia a nakla dania s majetkom 

mesta Byt ča zo d ňa 23.11.2016 dohodou t.j. za min. sadzby nájomného 

pre jednotlivé ú čely nájmu pod ľa týchto Zásad (za pozemky v bode a) 

predmetu nájmu, nájomné vo výške 1,00 €/m 2/rok; za pozemok v bode 

b1) predmetu nájmu nájomné vo výške 10,00 €/m 2/rok; za pozemky v 

bode b2/ a b4/ predmetu nájmu, nájomné vo výške 1,0 0 €/m 2/rok; za 

pozemky v bode b3) predmetu nájmu nájomné vo výške 0,10 €/m 2/rok; 

za pozemok v bode c) predmetu nájmu nájomné vo výšk e 0,0033 

€/m 2/rok; za pozemok v bode d) predmetu nájmu nájomné v o výške 

10,00 €/m 2/rok a za pozemok v bode e) predmetu nájmu nájomné vo 

výške 1,00 €/m 2/rok), t.j. nájomné vo výške 8.829,70 €/rok, slovom :  

Osemtisícosemstodvadsa ťdevä ť eur a sedemdesiat centov za rok.  

 

  2.)  Alikvotne nájomné za rok 2017 predstavuje sumu vo výške 

1.185,40 € a je splatné v hotovosti do pokladne na MsÚ v Byt či pri 

podpise tohto dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnute ľností. 

V nasledujúcich rokoch je ro čné nájomné splatné v štvr ťro čných 

splátkach a to na základe faktúr vystavených prenaj ímate ľom. 

 

3) V prípade reálnej inflácie zverejnenej v oficiálnyc h 

štatistických údajoch má prenajímate ľ právo upravi ť výšku nájmu o % 

inflácie. 

 

4)  V prípade, že sa nájomca oneskorí s úhradou ceny ná jmu, je 

prenajímate ľ oprávnený ú čtova ť nájomcovi úrok z omeškania vo výške 

0,05% z neuhradenej sumy za každý de ň omeškania.  

 

5.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nehnute ľnosti zo d ňa 05. 12. 

2007 a dodatku č. 1 tejto zmluvy zo d ňa 12. 03. 2013 zostávajú 

nezmenené. 
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II.  
ZÁVREČNÉ USTANOVENIA 

  

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnos ť d ňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a ú činnos ť od nasledujúceho d ňa po dni jej uverejnenia na 

webovej stránke prenajímate ľa.  

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch právne rovnocenných exe mplároch, 

s tým, že každá zmluvná strana obdrží dve vyhotoven ia. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvoren ý slobodne a vážne, 

ur čite a zrozumite ľne, bez nátlaku a tiesne a na znak súhlasu ho obe 

podpisujú. 

4. Podstatné náležitosti tohto dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnute ľnosti 

zo d ňa 5.12.2007 boli zo strany prenajímate ľa prerokované a schválené 

uznesením MZ v Byt či č.148/2017, zo d ňa 21.9.2017 a to formou priameho 

prenájmu pod ľa § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Z.b. o majetku 

obcí ako prípadu prenájmu hodného osobitného zrete ľa. 

        

 

V Byt či, d ňa 13.11.2017 

 

 
 
 
 
 
.........................    ...................... . 
       prenajímate ľ          nájomca 
 
       Mesto Byt ča      FOREST progress, s.r.o. 
       v zastúpení            v zastúpení 
   Bc. Miroslav Minár čik         Ing. Juraj Koch 
      primátor mesta        konate ľ spolo čnosti 
  

 
 
 
 
 
 
 


