
DODATOK Č . 1 k ZMLUVE O NÁJ ME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Č. 2824/20 13 

uzatlorený pod ľa zákona Č. 11611990 Zb. o nájllle a podnájllle neb) lOl )'ch priestorol I znení 
neskorších predpisova podľa VZN Č. 6120 I I ~ásad) hospodárenia s Illajetkolll Illesta 

Zlaté Moravce v znení jeho Dodal~u Č. I a Dodatku č.::> llled7i 

Prcnajímatc l': MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Ul. I. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Monn cc 
Zastúpené: Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. primátorom mesta 
I ČO : 308676 
D i Č: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB. pobočka \liira. e:\IXl/itúra Ilaté r--lormcc 
Číslo účtu: 33422 162/0200 

.íjomca: 

(ďalej Jen .. prel1l1jímUld") 

Eleonó"a Lôbbová, 
95 1 91 H osťovce 37 
(ďa l ej len "l7újomca OO) 

č1.l 

Predmct dodatku 

Zlll luvné sll·an). rešpektujúc zákon Č . 138/ 1991 lb. o majetku obd I znení lleskorších 
predpisov. VZ Č. 6/20 II Zásady hospodárenia sIllajeikom llleslU llaté j\ loru\ce I mení 
jeho Dodalku Č . I a Dodatku Č. 2. sa dohodli na ulm rCli lOhto Dodatku č . I k l\lLľVI ' 

O NÁJME NEBYTOVÝC II PRIESTOROV Č. 2824 '2013 .. klOr~1ll sa mcnia nasledolné 
ustanol'enia: 

l . V čast i Zmluvné stram sa menia úda je o nájol11CDI i: 

,. ové údaje nájomcu: Obchodné mcno: Eleonóra Lóbbolú 
Miesto podn ilmnia: 951 91 Ilosl'O\ú~ 29 
I ČO: 47478 284 
Zápis l' lR ObÚ Nitra. (,íslo: 430-44258 

' . V čl. III Nájomné a jeho Úhrada ods. ') I.nie nasJcdOllle: 

.. Nájomca sa Laväluje uhradil' nájomné \ roku 2013 'ml 19.0S.20 13 do 31.12.20131 

" O v~' š l<c 435, IS EU R štITI"'očn c na Účet prcllaj lI11alcľa Č . 33422162/0200. I ariahi IIl~ 
S) Illbol: 47478284. naslcdol ne: 

• za JJ I. št vrl' rok 'august. septemberi 
• za IV. štvrt' rok 

dn 30. 09. - sumu 
do 15. II . - sumu 

141,90 ( 
293,25 ( 

\ ' ďalších rokoch sa nájomca /Ulä7uje uh rad i ľ ročnc najllmnc určcné podľa ods. 4 čL III. 
št\'rťl'Očnc na Účet prenajímateľa č . 33422162/(1200. lariabill1\ S) I11bol: 4747828-1. 
nasledOl ne: 



o za I. šl"tf rok do IS. 02. 
o za ll. šlvl-(rok do 15.05. 
o za III. štvrfrok do 15.08. 
o za IV. št\ rťrok do 15. ll. 

Nájomné sa považuje za uhradené ch'íom pripísania na lIb:\ prcnajímatl'ra:' 

J. Ostatné llslanO\cnia .. Zf\ILLlVY O N:\.J\II' 'J]'BYlO\'ÝCll PR!I STORO\' 
Č. 282-t/2013" uzat\'ot'cncj di'la 20.08.2013 podľa USlw1o\'cnia ~ J /ákona č. 11619901.11. 
o nájme a podnájme ncbytov)'ch priestoro\ \ znení [H:skor~Íl:h pn:dpi:-.m a podra llslanO\t'ma 
§ 663 a nasl. Zákonn Č. 40/ 1964 Zb. Občiansk~ LÚkonnik \ /!lcní nt.:skoršíc!l pn:dpiso\. 
rešpektujúc Lákon Č. J 38/1991 Zb. o nl<~ctl\ll obcí \ /lh:ní neskorších predpism. 
VZ!\' Č. 6/201 \ Zásady hospodárenia s majetkom mesta /Iah: \lor<l\cl.' (J(:innl' od II,07.l011 
\ znení jeho Dodatku Č. l a Dodmku Č. 2. ktor0 níl' su I~mlo dodatkom dotkllllil..'. /ostú\aju 
\' platnosti v celom r07sahu. 

čl. II 
Z,Í\' crcčll ŕ II sta II 0 \ l' ll i a 

I. DODATOK é. k léMLUVI· 01\.\.1\11 '\1 ll\' I ()\\'CII I'RII .S I OR()\' 
Č. 282412013 lIza\\"orenej \" zmysle * 663 a nasl. Obcianskl..'ho /úkullníka. ktor> t\on 
neoddeliteľnú časľ Zmlu\) o nájme ncb) IO\)'eh pril'stoľm tllal\'oľl'!1ej \ /mysk * 663 II tlasl. 
Obč i anskeho zákonníka dl1a 20.08.2013 )1..' \yhotO\l'll~ \ tnlch H1\"1lOpisoch. / "tor~ch 
2 preberie prenajímateľ a ! nájomca. 

2. Tento dodatok nadoblIda platnosť dl10m jeho pudpisu obid\{)lJlÍ /mlu\ n~ mi stranami 
a účinnosť diía 01.11.1013 La splnenia podmi..:nk> /\ I..'r..:jn..:ni;r t..:jto /llllu\ y na \\l..'hO\0111 
sídle prenajímatera t.j. na stránke t>.lesta I.lalé t\lul"i.l\"c,,: 1: .tl..'l! 'r.I\I..' . "~ . \'a u\..:dl..'lll' 
účel) udeľujú osob), ktoré te nto dodatok za /mlu\né stran~ podpísali S\oj súhlas druhej 
zmlu\"[lej strane so 7\'ercjnením s\ojho podpisu na dodatku. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, LC si tento dodatok riadn..: prečítali. jl..'ho UbSilhu 
porozumdi a na 7113k s\'ojho súhlasu s jeho obsahom ho \ lastnorUl:nc a dobnHoľnl..'. nic pod 
tlakom ani..:a nápadne Ill'\)hodn~eh podmienok. podpísali. 

o l NOV 1013 
V Zlatých Mora\"ciach dlla ..................... .. 

\-IlE a re n uj í !ll atc ľ a: 

~ 
~ @ ú0'/?~ -9~ " ~ 

Ing. Petc,' Lcdn.ít', CSc. 
primútor mesta 

Materiál sprac~oval:~M. I 

Za správnosť: .... . ......... .. .. .. 

Ol\a: ...... n .. UDlL .... .. . 

\ ' 11:11\,11 \lol':",;a,11 dr'la ... O.LNOV...1013. 

'\ajollll:a: 

Potvrdzujem prevzatIe dna ... t .. (c.I.ťť..!J 
P'dP IS ............. ~ " .... .. . 


