
                                                 D O D A T O K  č. 6 k 

Zmluve o prenájme nebytových priestorov na podnikanie č. 2/2015 

Zmluvné strany : 

Prenajímateľ : 

Obecný úrad Pečeňany 

956 36 Pečeňany 105 

IČO : 00310921 

Bankové spojenie : SK 12 5600 0000 0006 7397 1004 

Zastúpený : Bc. Jozef Lukniš, starosta obce 

/ďalej len ako „ prenajímateľ“/ 

a 

Nájomca : 

Lean Enterprise Slovakia s.r.o. 

965 01 Ladomerská Vieska 157 

IČO : 45621802, DIČ 2023074020 

Bankové spojenie : SK 40 1100 0000 0029 2284 1032 

Zastúpená konateľkou Ing. Luciou Mečiarovou 

/ďalej len ako „nájomca“/ 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VII.ods.1 Zmluvy o prenájme nebytových priestorov na 
podnikanie č.2/2015 zo dňa 27.7.2015 dohodli na nasledovnej zmene: 

 

1. Ruší sa dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na podnikanie č. 2/2015 
2. V Zmluve o prenájme nebytových priestorov na podnikanie č. 2/2015 v čl.III. Doba nájmu sa 

ruší v ods. 1 znenie : „Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.8.2015 do 
31.12.2015“ a nahrádza sa : „ Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2021 do 
31.12.2021“. 

3. Tento Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na podnikanie č. 2/2015 
nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania a účinnosť po dni jeho zverejnenia na stránke 
Obecného úradu Pečeňany. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že tento Dodatok č. 6 uzavreli slobodne, vážne, 
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok niektorej zo zmluvných strán, 
dodatok č. 6 si pozorne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. 

5. Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na podnikanie č. 2/2015 je 
schválený uznesením č. 92/2020 Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2020. 



6. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú zo 
zmluvných strán. 

V Pečeňanoch .......30.12.2020............. 

 

 

Za nájomcu ......................................                               za prenajímateľa ....................................   

    

 


