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1. MESTO PREŠOV 

zast.: Ing. Andreou Turčanovou, 

primátorkou mesta 

Sídlo: Hlavná 73,08001 Prešov 

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: SK 05 1111 0000 0066 1991 1008 

(ďalej len" vlastník") 

 

2. PREŠOV REAL, s.r.o, 

zast. Ing. Petrom Miklovičom, konateľom spoločnosti 

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 2847/P 

Sídlo: Slovenská 40,080 0l Prešov  

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Prešov 

Číslo účtu: SK98 1111 0000 00 10 1976 4005 VS 8154 KS 0308 

(ďalej len "prenajímatel'" ) 

 

3. Dobrý festival s. r. o. 

zast. Miroslavom Táslerom, konateľom spoločnosti 

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Odd. Sro, vložka číslo: 72900/B 

Sídlo: 900 68 Plavecký Štvrtok 546 

IČO: 46 158 731 DIČ: 2023263968 

(ďalej len "nájomca") 

 

sa dohodli na nasledovnom dodatku č.2  k uvedenej zmluve z dôvodu zrušenia podujatia Dobrý festival 

v termíne od 11.6. do 12.6.2021  v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR 

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 

korona vírusom SARS-Co V-2. 

 

1) Mení sa ustanovenie čl. I. bod 2 uvedenej zmluvy takto:  

2.  V zmysle vyššie uvedenej zmluvy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o krátkodobom 

nájme nehnuteľností (ďalej len "zmluva") za účelom organizovania podujatia Dobrý festival 

v roku 2022.  

 

2) Mení sa ustanovenie čl. III. uvedenej zmluvy takto: 

 

Čl. III. 

DOBA NÁJMU 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu od 14.6.2022 do 23.6.2022, počas ktorej bude 

predmet nájmu užívať výlučne nájomca za účelom stanoveným v čl. IV. tejto zmluvy a areál bude 

pre verejnosť uzatvorený. Samotné podujatie Dobrý festival sa bude konať v dňoch 17.6.2022 

- 18.6.2022. Ak bude mať prenajímateľ záujem zorganizovať športové podujatia v čase platnosti 

tejto zmluvy, okrem týždňa, v ktorom sa podujatie Dobrý festival koná (14.6.2022 - 23.6.2022), 

nájomca mu to umožní a to po predchádzajúcom súhlase nájomcu. Prenajímateľ sa zároveň 

zaväzuje, že športové podujatie nevytvorí prekážky, ktoré by narušili chod festivalu, a to najmä 

stavebnými zásahmi, vytvorením pevných prekážok, či výkopmi zeminy. 
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2.  Nájomca môže vstupovať na predmet nájmu pred dobou nájmu za účelom zabezpečenia 

príprav na podujatie Dobrý festival od 1.4.2022 v spolupráci s prenajímateľom, ktorý bude 

koordinovať nájomcu a po skončení doby nájmu za účelom upratania a uvedenia predmetu nájmu 

do pôvodného stavu, na ktoré má nájomca povinnosť do 23.6.2022, s tým, že nájomca  v plnom 

rozsahu zodpovedá za prípadné vzniknuté škody na majetku nájomcu a vecí vnesených do 

predmetu nájmu.  

 

3) Mení sa ustanovenie čl. IV. Bod 5 uvedenej zmluvy takto: 

 

5.  Dovoz a vývoz veľkokapacitných kontajnerov na odpad si nájomca dohodne so spoločnosťou 

TSmP, a.s. a za službu uhradí faktúru tejto spoločnosti. Vlastník poskytne súčinnosť za účelom 

pomoci s upratovaním areálu pred podujatím a po podujatí a uvedením predmetu nájmu do 

pôvodného stavu prostredníctvom pracovníkov v rámci menších obecných služieb v čase od 14. 

do 23.6.2022. Nájomca predloží prenajímateľovi harmonogram dovážania do areálu a následného 

vyvážania techniky z areálu súvisiacej s Dobrým festivalom, mobilné zázemie, oplotenie a iné 

mobilné zábrany v termíne do 15.5.2022. Nájomca sa zároveň zaväzuje spolupracovať 

s prenajímateľom pri koordinácií a usmerňovaní nákladných automobilov zabezpečujúcich 

prípravy na podujatie a tiež aj dovoz a vývoz veľkokapacitných kontajnerov na odpad, tak aby 

nákladne automobily prechádzali výlučne po panelových cestách, inak by mohlo dôjsť 

k poškodeniu inžinierskych sietí.  

 

4) Čl. IV. Bod 6 uvedenej zmluvy sa dopĺňa za písm. f) o nasledujúce písmená: 

g) prostredníctvom prenajímateľa zabezpečí pochôdzny stav nájomcom vymedzenej plochy,  

h)  prostredníctvom prenajímateľa vyvinie maximálne  úsilie aby bolo zabezpečené napustenie 

vodnej nádrže Delňa do pohľadovej roviny tak, aby boli vodnou hladinou prekryté aj panely na 

východnom (plytkom) okraji nádrže, s tým, že v prípade nedodržania tohto ustanovenia z dôvodu 

vis maior prenajímateľ nenesie zodpovednosť. 

i)  prostredníctvom prenajímateľa zabezpečí funkčnosť všetkých inžinierskych sietí, vrátane vody 

a toaliet, ich revízií a pri hydrantoch aj tlakové skúšky požadované HaZZ potrebné pre riadne 

fungovanie areálu,  

j)  prostredníctvom prenajímateľa umožniť využívanie budovy bývalej reštaurácie pri vstupe do 

areálu vľavo, súp. č. 14858 pre technické zázemie festivalu.  

 

5) Ostatné náležitosti uvedenej zmluvy, pokiaľ neodporujú tomuto dodatku č. 2, ostávajú 

nezmenené v platnosti. 

 

6) Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

7) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom 1 vyhotovenie obdrží nájomca, 2 

vyhotovenia obdrží vlastník a 1 prenajímateľ. 
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V Prešove, dňa 24.03.2022 

 

 

Vlastník:         Nájomca: 

Mesto Prešov         Dobrý festival s.r.o. 

 

 

......................................       ................................ 

Ing. Andrea Turčanová        Miroslav Tásler 

   primátorka mesta              konateľ 

 

 

     

 

Prenajímateľ: 

PRESOV REAL, s.r.o. 

 

 

............................ 

Ing. Miklovič 

    konateľ 


