DODATOKč.3

k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 812011
uzatvorený podľa zákona Č. 116/1 990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpiso\ a podľa VZ Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce účinného dlia 11.07.2011 v platnom znení medzi
Zmluvným i stranami:
MESTO ZLATÉ i\lORA VCE
Ul. I. m:ija č. 2, 953 Ol Zlaté i\ loravce
Zastúp~n':: In g. Petrom Ledn:iro m, CSc. - primátorom mesta
I ČO: 308 676
DiČ: :2021058787

Bankové spojen ie: VÚ B, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce
Číslo účtu: 33 -112 162 /0:200
a
GASTROOSKO, s.r.o.
\-h iczdosla\'o\'a 1799/32,953 OI Zlaté Moravce
I ČO: -15 956 758
Zapísaná \ OR OS Nitra. Oddiel: Sro. Vložka čí s lo : 27962/N
Zastúp~n6: JOLcľom Il orváthom - konatel'om spoločnosti

č l.I

Prcdmc t dodatku
I.
Zm luvné stran) . rdpátuj úe LÚkon Č . 138/1 991 Zb. o maj etku obcí v znení neskorších
predpisov. VZ č. 6/:20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v platnom
znení. sa dohodli poMa § 516 Občia n ske h o zákonníka z dôvodu ukon če nia nájomného vzťahu
medzi Mestom Zlaté i\10ra\c~ ako prenajímateI'om a mestským podnikom Záhradnícke
služby mesta Zlaté Mora\'c~ ako nájomcom, týkajúceho sa predmetu podnájmu
špecifikovaného v ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 8/2011 zo
dňa 17.06.2011 v znení jl'j dodatkov uzatvore ncj medzi Záhradníckymi službami ako
nájomcom a spoločnosľou GA TROOSKO, s.r.o. ako podnájomníkom (ďalej len .,Zmluva'·),
na uzatvorení tohto DODA TK č.3 k predmetnej Zmluve, ktor)'m:
Podnájomný vzťah L1zat\'Orení mcdLi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce ako
nájomcom a s pol očnosľou GASTROOSKO. s. r. o. ako podnájomníkom sa s účinno s ťou
od 1.1.2013 mcn í na nájomní' \ /ľa h uzatvorený medzi Mestom Zlaté Moravce ako
prenajímatel'om a spoloi'nLlsľ'HI GASTROOSKO, s.r.o. ako nájomcom. v dôsledku čo ho sa
zmluvné strany označujú ako:
Prenajímatel': I\IE 'TO ZI..\TÉ i\IOR.\VCE
Ul. I. m:íja č. 2, <)53 OI Zlaté l\Ioravce
Zaslúpen~: In g. Petrom Lcdn,írom, CSc. - primátorom mesta
I ČO: 308676

OIC': 2021058787

Banko\'é spojenie: VÚB. pobočka 'itra. expozitlira Zlaté Moravce
Číslo ÚClU: 33-122162/0200
(ďalej len "premu'íI/lClle/''')
Nújomca:

GASTROOS KO , s.r.o .
Hviezdos lavova 1799/32,953 Ol Zlaté l\loravcc
I ČO: 45 956758
Zapísaná v OR O N itra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: ~79621N
Zastúpená: Jozefo m Il o rvúthom - konate ro m s po l očnos ti
(ďalej

len" lllíjOl/lca ")

pri čo m obsah a rozsah práv a povin ností zmluvn)ch strán špecifi kovaný v Zmluve zostáva
zachova ný, a teda Prenajímatd' sa zaväzuje plniť \šctky pov in nosti a má prúvo up1a ul ovať si
všetky práva vypl)\'ajúce z postavania nújomclI pod ra Zmlll\ y a súčasne Nájomca sa
zaväzuje plniť všetky po\innosti a má právo lIplaulova ť si všetky práva vyp lývaj úce
z postaveni a podnájomník, podra Zm lll\y.

Zmluvné stra ny sa dohodli iba na Zmene čl. V 7mlU\ y a to v nas ledo\ nom rozsahu:
- v čl. V (V,'ška a splatnosť nájomného) sa mení znenie ods. ~ naskdo\ ne:
.. 2.
Nájo mca sa zm äzujc plati ť nújomnč mcs a č ne vo \ )'škc 120,07 € na účet
prenaj imatera č, 33-122162/0200 , variabiin} S) mbol -15956 758. alebo v hotovosti elo
pok ladn ice mestského úradu . a IO \'žel)' do 28. don príslušného kalcndúrnch o mesiaca .
Zá lohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za od\'(~denie pomcrnej čast i
zrážkovej vody do kanalizácie sa zavUzujc nújomca prav idelne 111 l' ' "čnc \'0 výške 100,00 €
uhrádza ť na úče t prenajímatera č. 33422162/0200, variab iin )' symbol: čí s l o faktúry . alebo
v hotovosti do pokladnice !\Icstského úradu Zlaté :-'Ioravce. a to vžd) d o 28. dl1a prísluš ného
l<alcnd;ÍJ'I1cho mes iaca.
Nájomné a služby spojené s náj mom predmetu nájmu sa považujú za uhrade né d llom
pripísan ia na liče t prcnajím~tel'a."

2.

Ostatné ustano\'enia Zmluvy zostúvujli v platnosti tak. ako boli dohodnut':.

l' I. II
Zúvcrc č n é

ustan ovenia

l.
Ten to dodatok k Zmlu\'c je vyhoto\cn)' \ št) roch ro"nopisoch. z ktor)'ch 3 preberie
prenají mater a 1 nájomca.
2.
Tento dodatok nadobúda p l a tn osť (II10m jeho podpisu obidvomi zm lu vn)'m i stranami
a úči nnosť dll a 0 1.0 1.2013 za sp lnenia podmienky z\crcjneni a tcjto zm luvy na webovom
sídle prenají matera l.j. na strúnke Mesta Zlat.! i\lora\'ce \\\\\\'Jlatcl11ora\'ce.cu. Na uvedené
účely uderujú osoby. ktoré tento dodatok LU zmlu\né st rany podpísali S\oj súhlas druhej
zmlu\'l1cj stra ne so z"erejnením svojho podpisu na dodatku.

')

3.
Zmluvné Slran~ prehlasujú, že si lento dodatok riadne prečítali , jeho obsahu
porozumelí a na znak s,·ojho súhlasu s jeho ob ahom ho v l astnoručne a dobrovoľne , nie pod
tlakom ani za nápaunt! nev~ houn~ch podmieno k. podpísali .

V Zlatých Moravci ach dlia

. 3 t DEC 2017
~ESTO

Za prcnajím <1lcra.
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