
DODATOK Č. 2 
k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRTE TOROV č . 12/2011 

uzatvorený podra zákona Č. 11 6/1990 Zb. o nájme a podnáj me nebytov)'ch priestorov v znení 
neskorších predpisov a poMa VZN Č . 6/20 II Zásad) hospodárenia s majetkom mesta 

Zlaté Moravce účinného dľia 11 .07.:~0 II v platnom znení medzi 

Zm luvn)'mi stranami : 

MESTO ZLATÉ I\ IORA VCE 

a 

Ul. I. m:íja č. 2, 953 Ol Zl a t Ľ i\ lor:l\'Cc 
Zas túpené: Ing. Petrom Lcdn:írol1l, C ·c. - primálOrommesta 
IČO: 308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚ B. pobočku it ra . cxpozitúra Zlaté Moravce 
Čís lo účtu : 33-122162/0200 

Ing. Zuzana Porubcov:í - CO RA 
lIurban ova 10,953 Ol Zlat é i\ loravcc 
I ČO: 35 101 083 
Zápis v ŽR ObÚ litra. č ís l o: -107-2861 

čU 

Prcdml·t doda tku 

1. Zmluvné strany. rešpektujúc zákon Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. VZN Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté 10ravce v platnom 
znení. sa dohodli podl'a § 516 Občianskeho zákonníka z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu 
medzi Mestom Zla té 10ravce ako prcnajímaterom a mcstsk)111 podnikom Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce ako nújomcom. t)kajúceho sa predmetu podnájmu 
špec ifikovaného v Z IL UVE O PODNÁJME NE 13YTOVÝC II PRIESTOROV Č . 12/201 1 zo 
dňa 25.11.20 II v znení jej dodatku Č . 112012 uzatvorenej medzi Záhradn íckymi službam i ako 
nájomcom a Ing. Zuzanou Porubco\ou - COR!\ ako pod nájomníkom (cI'a lej len "Zmluva"). 
na uzatvorení tohlO DO DAT K č.2 k prcdmetnej fmlu\'c, ktor)'m: 

Podnájomn) \ 'zľnh UZal\'orcn\ medzi Lúhradní k~ mi slu2bam i mesta Zlaté loravce 
ako nájomcom a lng. Zuzanou Porubco\ou - CORA ako podnájomníkom sa s účinnosťou 
od 1.1.2013 mení na nújomn)' \ zťah uzat\'oren) medzi Mestom Zlat~ Moravce ako 
prcnajímatel'om a Ing. Zuzanou PorUbCO\llU - CORA ako nájomcom. \' dôsledku čoho sa 
zmluvné strany označujú ako: 

Prennjím atcl': MESTO ZLATÉ MORA , 'CE 
Ul. I. m:íja č . 2, 953 Ol Zlaté Mo ravce 
Zastúpené: Ing. Petrom Ledn :í rom, CSc. - prim<Ítoro!l1 mesta 
I ČO: 308676 
DI : 202 1058787 



Nájomca: 

Bankové spojenie: VÚB, pobočka itra. expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422162/0200 

(ďa l ej len ,.prenajíma/er") 

Ing. Zuzana POI'ubcová - CO RA 
Hurbanova 10,953 Ol Zlaté Moravcc 
I ČO: 35 101 083 
Zápis v ŽR ObÚ Nitra. čís l o: 407-2861 

(ďalej len" nájomca d) 

pričom obsah a rozsah práv a povinností zmluvných strán špecifikovaný v Zmluve zostáva 
zachovaný. a teda Prenajímateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo uplatiíovať si 
všetky práva vyplývajúce z postavania nájomcu podľa Zmluvy a súčasne Nájomca sa 
zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo uplatiíovať si všetky práva vyp lývaj úce 
z postavenia podnájomníka podľa Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli iba na zmene čl. V Zmluvy a to v nasledovnom rozsahu : 
- v čl. V (Výška a sp latnosť nájomného) sa mení znenie ods. 2 nas ledovne: 

,,2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vo výške 296,65 € na účet 

prenajímateľa č. 33.t22162/0200, variabilný symbol 35101083. alebo v hotovosti do 
pokladnice mestského úradu, a to vždy do 28. dňa prís lušného I;a lcndárn eho mesiaca. 

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti 
zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pravidelne mesačn e vo výške 275,92 € 
uhrádzať na účet prenajímateľa č. 33.t22J 62/0200, variabilný symbol: čís l o faktúry. alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce, a to vždy do 28. dňa príslušného 
kalendárneho mesíaca. 

Nájomné a služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa považujú za uhradené diíom 
prípísan ia na účet prcnajímatel'a:' 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zosuívajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

č l. Il 
Závereč n é ustanovenia 

1. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopi soch, z ktorých 3 preberie 
prenajímateľ a I míjomca. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jcho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dlia 01.01.2013 za sp lnenía podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom 
sídle prenajímateľa Lj. na stránke Mesta Zlaté Moravce W\\ w.zlatcmoravce.eu. Na uvedené 
účely udeľujú osoby, kto ré tento dodatok za zmluvné strany podpísali svoj súhlas druhej 
zmluvnej strane so zverejnením svojho podpisu na dodatku. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu 
porozumelí a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovol'ne, nie pod 
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. podpísali. 

V Zlatých Moravciach dňa 

Za prenajímatel'a: 

Ing. Peter Lcdn:ÍI', C 
primátor mesta 

:;.,L.vv~ 
Matená\ spracoval: (' .. \W~ 

Za SPrávno~:(~~f\Ô1f.C[: 
O~a: .... .......................... . 

/ 

3 t OEC. 2012 
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ájomca: 

ING. ZUZANA PORUBCOvA • CORA 
HURBANOVA 10. 953 01 ZLATE MORAve 

ICo: 351 01 083 OIC 102009700' 
1;, ...... ,. ... ~ n'" "HI~ 1 

Ing. Zuzana Po rubco\'>I C 


