
DODATOK C. 1
k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV C. 788/2012

uzatvoren)' podra zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisovapodra VZN c. 6/2011 Zásady hospodárenia s n1ajetkom mesta

Zlaté Moravce Úcinného dl1a 11.07.2011 medzi

Prenajímatel': MESTO ZLATÉ MORAVCE
Ul. 1. mája c. 2, 953 01 Zlaté Moravce
ZastÚpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom n1esta
ICO: 308 676
DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitÚra Zlaté Moravce
Císlo Úctu: 33422162/0200

(dalej len" prenqjímofe/''')

Nájomca: lVIA.JÁK, obcianske združenie
Sídlo: Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce
V zastÚpení: PhDr. Martinou J ustovou
ICO: 36 108 154

Zapísané na lvlV SR diía 26.05.2000. pod c. WS/1-900/90-16841-2

(d~alej len" nc{jornco OO)

cl. I
PI~edmet dodatku

I

1. Zmluvné strany. rešpektujÚc zákon c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov. VZN c. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce Úcinné
od ]] .07.20 II v znení jeho dodatku Úcinného od 02.12.20 II a Uznesenie MsZ C. 204/2011
zo dlía 15.12.2011, sa dohodli na uzavretí tohto DODATKU c. 1 k ZMLUVE O NÁ.JlvIE

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV C. 788/2012, podl'a ustanovenia § 3 zákona C. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytov)'ch priestorov v znení neskorších predpisovapodra ustanovenia
§ 663 a nasl. zákona C. 40/1964 Zb. Obci·ansky zákonník v znení neskorších predpisov.
ktorým sa mení:

v cl. l (Predmet a Úcel nájmu) ods. 2 nasledovne:

"Prenajímatel prenajíma nájomcovi za podmienok ustanoven)lch touto zmluvou nebytové
priestory nachádzajÚce sa v nehnutelnosti (stavbe) uvedenej v bode l tohto clánku, a to:

>- nebytové priestory na 1. poschodí o v)'l11crc 119 In2"



1760.00€

350.00 €

200.00 €

2 310,00 €

v cl. IV (Služby spojené s nájmom a ich Úhrada) ods. ] nasledovne:

..Nájomca sa zaväzuje spol u s platbou nájomného uhrádzat zálohové platby za sl užby spojené

s predmetom nájmu na zÚklade i~1kturácie prenajímatela:

- rocná záloha za dodávku tepla

- rocná záloha za elektrickÚ energiu
- rocná záloha za vodné. stocné

Rocná záloha spolu:

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nÚj m u a za od veden ie pomt'rnej cast i
zrážkovej vody do kanalizácie v roku 2013 (od 01.10.2013 do 31.12.2013) vo v)'ške
577,50 € sa zaväzuje nájomca pravidelne štvrtrocne uhrádzat na Úcet prenajímatela

c. 33422162/0200, variabi In)' symbol: císlo faktÚry, nasledovne:

• za IV. štvrtrok - do 15. 11. - sumu 577,50 €

Zálohové platby za sl užby spojené s predmetom náj mu a za od veden ie pomtrnej cnst i
zrážkovej vody do kanalizácie v d'alších rokoch sa zav~izuje nájomc,1 pravidelne štvrtrocne
uhrádzat na Úcet prenaj ímateL:l C. 33422162/0200, variabi In)! sym bo l: císlo faldÚ ry.
nasledovne:

• zal.štvrtrok -do 15. 02.-s umu 577,50 €
•

zal l. štvrtrok -do 15. 05.-sum u 577,50 €
•

zaIII. štvrtrok -do 15. 08.-s um u 577,50 €
•

zaIV. štvdrok -do 15. 11.-s um u 577,50 €

Služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa považujÚ za uhradené (II10m pripísania na Úcet

prenaj ímatela.

2. Ostatné ustanovenia ..ZMLUVY O NÁ.ll\~E NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

c. 788/20 12" uzatvorenej dIla 29.03.2012 pod ra ustanovenia ~ 3 zákona c. 116/1990 Zb.

o nájme a podnÚjme nebytov)!ch priestorov v znení neskorších predpisov a podra ustanovenin

§ 663 a nasl. ZÚkona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník \' znení neskorších predpisov.

rešpektujÚc zákon c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. VZN

c. 6/2011 Zásady hospodÚrenia s majetkom mesta Zlaté l\/Ioravce Úcinné ocl 11.07.20 II

v znení jeho dodatku Úcinného od 02.12.2011 a Uznesenie MsZ C. 204/20 II zo dl1a

15.12.2011, ktoré nie sÚ t)!mto dodatkom dotknuté. zostávaj Ú v platnosti v celom rozsahu.

cl. II

Záverecné ustanovenia

1. DODATOK C. 1 k ZMLUVE O NÁJl\~E NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

C. 788/2012 uzatvorenej v zmysle ~ 663 a nasl. Obcianskeho zÚkonníka. ktor)' tvorí

neoddelitelnÚ cast Zmluvy o nájme nebytov),ch priestoro\' uzatvorenej v zmysle ~ ()6] a nnsl.

Obcianskeho zákonníka clIla 29.03.2012 je vyhotoven)! v štyroch rovnopisoch. 7. ktor)'ch

3 preberie prenajímatel a l nájomca.

2. Tento dodatok nadobÚda platnost dl10m jeho podpisu obidvomi zmluvn)'mi stranami

a Úci nnost dIla 01.10.2013 za spl nenia podm ienky zverej nen ia tej to zml uv)" na webo\'om

sídle prenajímatela t.j. na stránke Mesta Zlaté Moravce \\'\\ \\.zlatemoravcl\~e_~1. Na uvedené

:2



Úcely uderujÚ osoby, ktoré tento dodatok za zmluvné strany podpísali svoj sÚhlas druhej

zmluvnej strane so zverejnením svojho podpisu na dodatku.

3. Zmluvné strany prehlasujÚ. že si tento dodatok riadne precítali, jeho obsahu

porozumeli a na znak svojho sÚhlasu s jeho obsahom ho vlastnorucne a dobrovol"ne. nie pod

tlakom ani za nápadne nev)/hodn)/ch podmienok, podpísali.

V Zlatých Moravciach ~.~:. S EP. 2013.....................

Za pre naj í mat e ra:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Matertál spraCOVj)~ IZa správnost: .. :'f!1. -

Dna: ,.,~.,Q.,. SEe.. 20.13 , .

V Zlatých Moravciach 'jo- 0· ZO fS.........................

Nájomca:

-:z;:
MAJÁK, obcianske združenie

v zastÚpení PhDr. Martinou JUstOVOLl


