DODATOK č. I
k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 4/2011
uzat\'orený podľa zákona Č. 116/ 1990 Zb. o nňjme a podnájme nCbj10vých priestorov v znení
neskorších predpisova I odra VZN č. 6120 I I Zásady hospodárenia s majetkom mcsta
Zlaté Mormce účinného (Ilia 11.07.~0 I I \ platnom 7není medzi
Zmlu\"Jl)mi stranami:

ME TO ZLATÉ i\IORAVCE
I. I. m:íja č. 2, 953 Ol Zlaté i\lonl\ce
Zastúpené: In g. Petl'o lll Lcdn:írolll, CSc. - primátorom mesta
IČO : 308676
DIČ: 202 1058787

Bankové spojenie: VÚB. pobočka
Číslo účtu: 33-1~~ 162/0200

itra. expozitúra Zlaté Moru\'ce

a
Alena lIud:ílwvÍI NATALY BAR
IIviezdosl:l\'ova 20, 9S3 Ol Zla té i\ loraHe
I ČO: 35 105968

Z:pis v ŽR ObÚ

itra. čislo: -I07-358~

čl.

I

Predmct dodatku
Zm luvné strany, rešpektujúc dtkon Č. 1381\991 Zb. o majetku obcí v znení neskor ích
predpisov, VZN Č. 6/20 II Zásady hospodúrcnia s majetkom me ta Zlaté Moravcc v platnom
znení. sa dohodli podľa § 516 Občianskcho záko n ni ka z dôvod u ukončenia n[ljomného vzt"ahu
medzi Mcstom Zlaté Moravce ako prenajímateľom a mestsk)'m podnikom Zá hradnícke
služby mcsta Zlaté Moravce ako nájomcom. ti'kajúceho sa prcdmetu podnájmu
špecifikovaného v ZM LUVE O PODNÁJr\IE NEBYTOVÝC H PRIESTOROV Č. 4/2011 zo
dlla 27.04.~01 1 uzatvo renej med zi Záhradníckymi službami ako n{tjomcom a Alenou
Iludákovou NATAL Y BAR ako podnájomníkom (d'alej len ,.Zmlu\ a"), na u/.a tvo rení tohto
DODATKU Č. 1 k predmctnej Zmluve. ktorím :
I.

Podnájomn)' vzt"ah uzatvoren) mcdzi lúhrudníck) mi službami mesta Zlaté Moravce
ako nájomcom a Alenou Iludáko\ ou NA r:\L Y 13{\R ako podnftjomníkom sa s účinnosťou
od 1.1.2013 mení na nájomní' \zľah u/cH\ orcni medzi 1\ lestom Zlaté tl.loravce ako
prenajímaterom a Alenou Iludákovou N,\ TAl. Y \3AR ako nújomcom. \' dôsledku čoho sa
zllllu\'n~ strany označujú ako:
Prcnajílllatcl': i\IESTO ZLATÉ MORA \'CE
Ul. 1. m:íja Č. 2, 953 Ol Zlaté i\ Io nl\"Cc
Zastúpené: In g. Petrom L('t!n:írom, CSc. - primátoro m mesta
IČO: 308676
DIČ: ~021 058787

Bankové spojenie: VÚB. pobočka Nitra. expozitúra Zlaté Moravce
Číslo účtu: 33-122162/0200
(ďalej len .. prenaiílllC/le/'"·)
'áj ol11ca:

Alena Ilud :í ková I AT A LY B A l~
Hviezdos lav ova 20, 953 Ol Z lat é 1\1o ra vce
IČO: 35 105 968
Zápis v ŽR ObÚ itm. číslo: -107-3582
(ďalej

len "nújolllca "~l

pričom

obsah a rozsah p,-{l\ a povinností zm luvných strán špecifikovaný v Zmluve zostáva
zachovaný, a teda Pre najímatel' sa zaväzuje plnit' všetky povinnosti a má právo uplati\ovat' si
všetky práva vyplývajúce z postavania nájomcu podra Zmluvy a súčasne Nájomca sa
zaväzuje plnil' všetky povinnosti a má právo upiauloval' s i všetky prá\a vyplývajúce
z postaven ia podnájomníka podl'a Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli iba na zmene č l. V Zmluvy a to v nasledovnom rozsah u:
- v čl. V (Ví'ška a splalnosf nájomného) sa mení znenie ods, :2 nasledo\ ne:
Nájomca sa za\äzuje platil' nájomné m esač n e vo v)'ške 175,-1 I
na účet
,,2.
prcnajímatel'a Č. 33-1221 62/020U , variabilný symbo l 35105968. a lebo v hotovosti do
pokladnice mestského úradu. a to vždy d o 28. dňa prís lu š ného IUll endúrneh o m es iaca ,
Zálohové platby za služby spojené s predmctom nájmu a za odvedenie pomeľl1cj časti
zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pravidelne m es a č n e \ '0 v)'ške 10-1,03 €
uhrádzal' na účet prenajímatera č . 33-12 2 162/020 0, variabilný s) mbol: č í s l o faktúr'y, alebo
v hotovosti do pokladnicc Mestského úradu Zlaté 1vloravce, a to \ ždy d o 28. u rla príslu šného
kal cnd á rnch o mesia ca.
ájomné a s lužby spojené s nájmo m predmclu nájmu sa považujú za uhradené diíom
pripísania na účet prenajímatcra:'
2.

Ostatné usta novenia ZmlU\ y zostá\'ajú \' platnosti tak . ako boli dohodnuté.

č l.
Z .lvcrcč n é

II
us tan ove nia

l.
Tento dodatok k Zmluve je vyhotoven)' v št) roch rovnopisoch, z ktor)'ch 3 preberie
prenajímatel' a I nájomca,

2.
Tento dodatok nadobúda platnost' diíom jeho podpisu obidvomi zm luvnými slranam i
a účinnosť diía 01.01.2013 za splnenia podmicnky zverejnenia tejto zm luvy na webovom
sídle prenajímatera t.j, na stránke Mesta ZlaLé Mora\ce \\"\\\\,/Iatemonlvcc,cu, a uvedené
účely udel'ujú osoby. ktoré tento dodatok za zmluvné strany podpí sa li svoj súhlas druhej
zmluvnej strane so zve rcjncním svojho podpisu na dodatku,

3.
Zm luvné stra ny prehlasujú. že si tcnto dodatok riadne prečítali , jeho o bsahu
porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho obsa hom ho v l as tno ru čne a dobrovorne, nie pod
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. podpísali.

. 31 DEC. 2012
v

Zlatých Moravciach diía

Za pre naj í mat e r a:

Nójomca:

Alena Ifud,íkov,í 'ATA LY BAR

I ng. Pete .. Lcd nlÍ r, C
primátor mesta
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