
DODATOK č.] 
k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č . 1/2012 

uzatvorený podra zákona Č. 11 611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisovapodra VZN Č. 6/20 1 1 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Zlat': Moravce účin ného dňa 11 .07.20 II v platnom znení medzi 

Zmluvnými stranami: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 

a 

Ul. I. mája č. 2, 953 O I Zlaté MOnlvce 
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta 
I ČO: 308676 
DIČ: 202 1058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra. expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422162/0200 

Ján Mištík AUTODOPRAVA - PREDAJŇA JANO 
Pribinova 12.t4/60, 953 Ol Z laté M or avce 
I ČO: 34 392 564 
Zápis v Ž R ObÚ Nitra, čís l o: 407-2291 

Č 1.1 
Predmct dodatku 

1. Zml uvné strany. rešpektujúc zákon Č . 13811991 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 podľa § 516 Občianskeho zákon níka z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu 
medzi Mestom Zlaté Moravce ako prenajimateľom a mestským podnikom Záhrad nícke 
s lužby mesta Zlaté Moravce ako nájomcom, týkajúceho sa predmetu podnájmu 
špeci fikovaného v ZMLUV E O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č . 1/2012 
zo dňa 0 1.06.2012 uzatvorenej medzi Záhrad níckymi službami ako nájo mcom n Jánom 
Mištíkom AUTODOPRA VA - PREDAJ - A JANO ako podnájomníkom (ďa l ej len 
,.zmluva"), na uzatvorení tohto DODATKU č. I k predmetnej Zmluve. ktorým: 

Podnájomný vzťah uzatvoren)' medzi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce 
ako nájomcom a Jánom Mištíkom AUTODOPRA VA - PREDAJŇA JANO ako pod
nájomníkom sa s účinnosľou od 1.1.2013 mení na nájomný vzťah uzatvorený medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako prenajímaterom a Jánom M ištíkom AUTODOPRA VA - PREDAJŇA 
JANO ako nájomcom. v dôsledku čoho sa zmluvné strany označujú ako: 

Prcnajímatcl': MESTO ZLATÉ MORAVCE 
I. I. mája č . 2, 953 O I Z laté Moravcc 

Zastúpené: In g. Petrol11 Lednál'Ol11, CSc. - primátorom mesta 
I ČO: 308676 
DIČ: 2021058787 



Náj omca: 

Bankové spojenie: VÚB, pobočka itra, ex pozi túra Zlaté Moravce 
Čislo účtu: 33422162/0200 
(ďalej len ,. prenajimalel"') 

Ján Mištik A UTODOPRA VA - PREDAJŇA J A 'O 
Pribinova 1244/60, 95301 Zla té Mora vec 
I ČO: 34 392 564 
Zápis v ŽR ObÚ Nitra, čís l o: 407-2291 

(ďalej len,. néljomca ") 

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

Zmluvné st rany sa dohodli iba na zmene čl. V Zmluvy a to v nasledovnom rozsahu: 
- v čl. V (Výška a splatnosť nájomného) sa mení znenie ods. 2 nasledovne: 

.,2. ájomca sa zaväzuje pl at iť nájomné /ročné nájomné I 173€/ mesačn e vo v)'ške 97,75 € na účet prenajímateľa č . 33422162/0200, variabilný symbol 34392564. alebo v hotovosti do pokladnice mestského úradu, a to vždy do 28. d ňa príslušného kalendárneho mes iaca. 

Zálohové platby za služby spojené s predmetom náj mu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pravidelne mesačn e vo výške 36,79 € 
uhrádzať na účet prenajímateľa č. 334221 62/0200, vari abi lný symbol: č í s lo faktúr·y. alebo v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce, a to vždy do 28. dií a príslušného 
kalendárneho mes iaca. 

Nájomné a služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa považujú za uhradené di\om pripísania na účet prenajímateľa." 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak. ako boli dohod nuté. 

č l. II 
Záverečn é u ta novenia 

l. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 preberie 
prenajímateľ a I nájomca. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu ob idvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.01.2013 za splnenia podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom síd le prenajímateľa Lj. na stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu. Na uvedené 
účely udeľujú osoby. ktoré tento dodatok za zmluvné strany podpísali svoj súhlas druhej zmluvnej strane so zverejnením svoj ho podpisu na dodatku. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali , jeho obsahu 
porozumeli 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 Jllj ,lIJ/// 

Za pre naj í m a t e I' a: 

Ing. Petel' Lcdnár , C c. 
primátor mesta 

/ 

Material spracovah~~' . 

Za správnosť: .~..rf.t 
Dňa : ... ... .'!~I(, :~I!.-:. ............ . 
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áj o mca: 

JoIn Miitik 
AUTO DOPR ",PREDAJŇA JANO Obr ni t lnnosr 

6 "-*"""or8vce 
PribI nov 8 ..,.. .. "0"20412558 

ICo'34392 '4 D ' 
Tol. ; 0903 74 781 . 0905 46'420 

J á n Mištík 
AUTODOPRAVA- PREDAJŇA JANO 


