
Dodatok č. 2 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. SMM-788/01723/2013 

Z m 1 u v n é s t r a n y: 

Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce 

Nájomca: 

Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
č.ú.33422162/0200 

IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 
IČO: 00 308 676 
DIČ: 2021058787 

(ďalej len „prenajímate!"') 

Erika Szantová PEDIKÚRA EJA 
Obrancov mieru 27, 951 87 Volkovce 
IČO: 43408834 
Zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Nitra pod číslom 430-30353 

(ďalej len „nájomca") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v platnom znení, sa dohodli na 
uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. SMM-788/01723/2013 za 
nasledovných podmienok: 

1. 
Predmet dodatku 

1. V článku III sa mení znenie ods. 2, pričom nový odsek 2 znie: 
„2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne na účet prenajímateľa 
č: 33422162/0200, variabilný symbol: 3624400070 alebo v hotovosti do pokladnice 
Mestského úradu, a to vždy do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Nájomné sa 
považuje za uhradené dňom prenajímateľa." 

V roku 2014 je mesačná výška nájomného 64,00 eur. 

2. V článku IV v ods. 3 sa mení druhá a tretia veta, pričom sa nahrádzajú novým znením, 
ktoré znie: 

„Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti 
zrážkovej vody do kanalizácie vo výške 66,96 eur sa nájomca zaväzuje bez osobitnej 
fakturácie prenajímateľom pravidelne mesačne uhrádzať na účet prenajímateľa 
č. 33422162/0200, variabilný symbol: alebo v hotovosti do pokladnice 
Mestského úradu Zlaté Moravce, a to vždy do 28. dňa v príslušnom mesiaci." 



3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli zmluvnými stranami 
dohodnuté. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 pre Prenajímateľa 
a 1 pre Nájomcu. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili po vzájomnom prerokovaní, podľa 
svojej slobodnej vôle vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a nápadne jednostranne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali osoby 
oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

3. Dodatok je platný dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a tvorí 
nedeliteľnú súčasť Zmluvy. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
na stránke Prenajímateľa. 

V Zl , h M . h dv J.r, G -)D/fa atyc oravciac na „ „ „ „ •• „ „ „ 7 

Za p r e n aj í m a t e ľ a: Nájomca: 


