
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2004 021 
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

Prenajímateľom: MESTO MARTIN 
zastúpené: Jánom Dankom, primátorom mesta 
so sídlom: Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 
IČO: 00 316 792 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Martin 
číslo účtu: IBAN SK26 7500 0000 0040 0249 2342 
BIC kód banky CEKOSKBX 
(ďalej len ,, prenajímate ľ") 

zastúpená: Mgr. Petrom Kaplánom, konateľom spoločnosti 
so sídlom: Moskovská 1, 036 01 Martin 
IČO: 31 647 308 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 3223/L 
(ďalej len „ nájomca ") 

sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 3, ktorým sa mení nájomná zmluva č. 2004 021 
uzatvorená dňa 18.03.2004 takto: 

V Článku VII. Práva a povinnosti zmluvných strán, v časti B) Nájomca je povinný bod 8 sa 
mení a znie: 

8. Dať prenajaté priestory do podnájmu výlučne len s písomným súhlasom prenajímateľa, 
pričom k žiadosti o súhlas priloží nájomca návrh podnájomnej zmluvy; to neplatí a 
prenajímateľ dáva nájomcovi súhlas na uzavretie zmluvy o podnájme a prípadných 
dodatkov k nej v prípade prenechania priestorov kinosály, foyeru a sociálneho zariadenia 
v objekte uvedenom v článku I. tejto zmluvy do podnájmu inej osobe, ak doba podnájmu 
nepresiahne jeden deň. 

Ostatné ustanovenia tejto nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 

a 

Nájomcom: Televízia Turiec, s r.o. 



Ján Danko 
primátor mesta 

Mgr. Peter Kaplán 
konateľ spoločnosti 

Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri 
dostane prenajímateľ a tri nájomca. 

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Martin. 

Tento dodatok č. 3 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si ho 
prečítali, jeho obsahu porozumeli a že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok. Na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho zmluvné strany vlastnoručne 
podpisujú. 

V Martine, dňa 

Za prenajímateľa: Za nájomcu: 


