
DODATOK č.l 
k ZMLUVE O PODNÁJ ME NE BYTO VÝCH PRIESTOROV Č. 19/2011 

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

Zlaté Moravce účinného dI'ía 11.07.20 II v platnom znení medzi 

Zmluvnými stranami: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 

a 

l. 1. mája č. 2, 953 OJ Z la té Mor avce 
Zastúpené: Ing. Petrom Led ná roIlI , CSc. - primáto rom mesta 
IČO: 308676 
DiČ : 202 1058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka itra. expozitúra Zlaté Moravce 
Čís lo účtu: 33422162/0200 

I ng. Vlasta L is:í 
Hv iezd os lavova 18 13/40,953 Ol Z la té Mo ra vcc 
I ČO: 46 ~42 669 
Zápis v ŽR ObÚ itra, číslo: 430-40596 

č l. I 
Pred me t d oda t k u 

l. Zmluvné strany, rešpektujúc záko n č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. VZN č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Z laté Moravce v platnom 
znení, sa dohodli podra § 5 16 Občianskeho zákonníka z dôvodu ukončenia nájómného vzľahu 
medzi Mestom Z laté Moravce ako prenajímate rom a mest kým podnikom Záhradnícke 
služby mesta Z laté Moravce ako nájomcom. týkajúceho sa predmetu podnájmu 
špecifikovaného v ZMLUVE O PODNÁJME NE BYTOVÝC H PRIESTOROV Č . 19/2011 zo 
dňa 07.12.2011 uza tvo renej medzi Záh radníckymi službam i ako nájo mcom a Ing. Vlastou 
Lisou ako podnájomníkom (ďalej len "Zmluva"). na uzatvorení tohto DO DATKU Č. I 
k predmetnej Zm luve, ktorým: 

Podnájomný vzťah uzatvorený medzi Záhrad níckymi službami mesta Zlaté Moravce 
ako náj omcom a Ing. Vlastou Lisou ako podnájomníkom sa s účinnosľou od 1.1.20 13 mení 
na nájomný vzťah uzatvorený medzi Mestom Zlaté Moravce ako prenajímaterom 
a Ing. Vlastou Lisou ako nájomcom. v dôsledku čoho sa zmlu vné strany označujú ako: 

Prenajímatel': M ESTO Z L ATÉ M O RAVCE 
l. 1. ndj a Č . 2, 953 Ol Z laté Moravcc 

Zastúpené: Ing. Pet ro llI Lcdn>Íro m, CSc. - primátorom mesta 
I ČO: 308676 
Di Č: 2021058787 



Nájomca: 

Bankové spojen ie: VÚB, pobočka Ni tra. expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422 162/0200 
(ďalej len "prenajímale/'--) 

Ing. Vlasta Lisá 
Hviezdos lavova 1813/40, 953 Ol Z laté Moravec 
IČO: 46 4~2 669 
Zápis v ŽR ObÚ Nitra. číslo: ~30-~0596 

(ďalej len .,nájolllca ") 

pričom obsah a rozsah práv a povinností zmluvných strán špecifikovaný v Zmluve zostáva 
zachovaný, a teda Prenajímater sa zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo up l milovať si 
všetky práva vyplývajúce z postavania nájomcu podra Zmluvy a súčasne ájo mca sa 
zaväzuje plnit' všetky povirU1osti a má právo uplalIl0vať si všetky práva vyplývajúce 
z postavenia podnájomníka podra Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli iba na zmene čl. V Zmlu\'y a to v nasledovnom rozsahu: 
- v čl. V (VÝška a splatnosť nájomného) sa mení znenie ods. ? nasledovne: 

,.2 . Nájomca sa zaväzuje pla ti ť nájomné mcsačne vo v)'ške 166,03 € na účet 

prenajímatel'a č. 33-t221 62/0200, variabiIn)' symbol 46-t~2669 . alebo v hotovosti do 
pokladnice mestského úradu. a to vždy do 28. dňa príslušného kalcndámeho mcsiaea . 

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti 

zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca prav idelne mesačnc vo výške 116,18 € 
uhrádzať na účet prenajímatera č. 33-t221 62/0200, variabilný symbol: číslo faktúry , alebo 
v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce. a to vždy do 28. dňa príslušného 
kalendárneho mes iaca. 

Nájomné a služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa považujú za uhradené dňom 
pripísania na účet prenajímatera:' 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú \' platnosti tak. ako boli dohodnuté. 

čl. II 
Závcrcčné ustanovenía 

l. Tento dodatok k Zmluve je vy hotovený v štyroch rovnopisoch. z ktor)'ch 3 preberie 
prenajímater a I nájomca. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu ob idvomi zmluvným i stranami 
a účirU1ost' dľla 0 1.01.2013 za splncnia podmienky zverejnenia tejto zmluvy na webovom 
sídle prenajímatel'a l.j. na stránke Mesta Zlaté Moravce 1V\"v.zlatemoravce.eu. Na uvedené 
účely udel'ujú osoby. ktoré tento dodatok za zmlLl\ né stran)' podpísali svoj súh las druhej 
zmluvnej strane so zverejnením svojho 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 diía , 3 1 OEC. ZOlZ 

Za prenajímatel'a: 

{ 

Ing. Pete .. Ledná .. , CSc. 
pri mátor mesta 

.Iatenál spracof(: '~1 I 
Za správnosť».Md'? . ..l~r- I 

Dňa: ...... ...... 3J..P.~UQ.1.L .. 

ájomca: 

I ng. as ta Lisa 
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