
DODATOK č. I 
k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 5/2011 

uzatvorený podľa zákona č. I 1611990 Zb. o nájme a podnájme nebytov)'ch priestorov v znení 
neskorších predpisova podľa VZN č. 6120 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Zlaté Moravce účinného dlia 11.07.1011 v platnom znení medzi 

Zmluvnými stranami: 

MESTO ZLATÉ 1\10RAVCE 

a 

Ul. I. mlÍja č. 2, 953 O I Zlaté Moravce 
Zas túpené: Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. - primátoroml11esta 
I ČO: 308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra. expozi túra Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422162/0200 

Ján Mištík A TODOPRA VA - PREDAJŇA JANO 
Pribinova 12.t.t/60, 953 Ol Zlaté I\ loravce 
I ČO: 3-1 392 56-1 
Zápis v ZR ObÚ Nitra. číslo: 407-2291 

Č I. I 
Predmct doda tku 

I. Zmluvné strany. rešpektujúc zákon č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. VZN č. 6/20 II Zásady hospodárcnia s majetkom mesta Zlaté Moravce v platnom 
znení, sa dohodli podra § 516 Občianskeho zákonníka z dôvodu ukončenia nájomného vzľahu 
medzi testom Zlaté Moravce ako prenajímateľom a mcstským podnikom Záhrad nícke 
služby mesta Zlaté Moravce ako nájomcom. t)kajúceho sa predmetu podnájmu 
špecifikovaného v ZI\ ILUVE O PODNAJME NEBYTOVÝCII PR IESTOROV č. 5120 11 
zo dfía 02.05.20 I I uzatvorenej medzi Záhradníckymi službami ako nájomcom a Jánom 
Mištíkom AUTODOPRA V A - PREDAJŇA JANO ako podnájomníkom (ďalej len 
.. Zmluva"). na uzatvorení tohto DODATKU Č . I k predmetnej Zmluve, ktor)'m: 

Podnájomn)' vzľah uzatvorený medzi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce 
ako nájomcom a Jánom Mištíkom AUTODOPRA VA - PREDAJŇA JA O ako pod
nájomníkom sa s účinnosľou od 1.1.2013 mení na nájomný vzľah uzatvoren)· medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako prl!najímatcľom a Jánom Mištíkom AUTODOPRA VA - PREDAJŇA 
JANO ako nájomcom. v dôsledku čoho sa Lmluvné strany označujú ako: 

Prenajímatel': MESTO ZLATÉ IORA "CE 
I. I. m:íja Č . 2, 953 O I ZI:lti' Moravcc 

Znstúpen':: In g. PetrOJll Lcdn:írom , CSc. - primátorom mesta 
leO: 308676 
DIČ: 2011058787 



Nájomca: 

Banko\'é spojeni~: VÚ8, poboCka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
Čislo účtu: 33-+22162/0200 
(ďakj Icn "prelllljillll/(e/''') 

Ján Mištík AUT O DO PRAVA - PREDAJŇA J A O 
Pribin ova I2.U /60, 953 Ol Zlat é i\ loranc 
I ČO: 3-+ 392 56-+ 
Zápis \ LR OhL l\itru . .:isin: -+07-2291 

(ďalej len " IILijUIIIClI ") 

pričom obsah a roLsah prúv a l)l)\inností /.l11lu \ ných strán špecifikovaný v Zm luve zostáva 
zachovaný. a teda Prenajímat.:ľ sa /.a\·U/.uj.: plniť \šc tk y povinnosti a má právo uplatňovať si 
všetky práva vypl)vajúcc L posta\ania n:ijomcu podľa Zmluv) a súčasne Nájomca sa 
zaväzuje plniť vše tky povinnosti a má právo uplatňovať si všetky práva vyplývajúce 
z postavenia podnájomníka podľa Zmluv). 

Zmluvné strany sa dohodli iba na /.111<:n.: ('I. \' I.miLl\') a to v nasledovnom rozsahu: 
- v čl. V (VÝška a spla t nosť n:liomn~ho) sa Ill.: ni wcnie ods. 2 nasledovne: 

,.2. ájomca sa za\iizuje platiť nújomné mesačn e \ '0 výške 95,-12 € na účet prenajímateľa 
č. 33422162/0200 , \ ari ab iln) S> I11bol 3-139256-+ , akbo v hotovosti do pokladnice mestského 
úradu, a to vždy do 28. drb príslu\ného kalcnd:í nr cho mesiaca . 

Zálohové platb) za sluiby spll.ien': s predmetom nújmu a za odvedenie pomernej časti 

zrážkovej vody do kanaliz'l\:i.: sa /.~I\;ilujc n~ijl)I1Ka pravidelne mesačne "O výške 36,79 € 
uhrádzať na účet pr.:najimatd"a č . 33-122162/0200, variabilný S) mbol: čís lo faktúr·y. alebo 
v hotovosti do pok ladnice ~ k slsk':ho úradu /Iat~ ~ I ora\·ce. a to \ Ldy do 28. dila príslušného 
kalcndllrncho mes iaca. 

Nájomné a služb) spojen': S nújll1ol1l prdmctu náj mu sa považujú za uhradené dliom 
pripísania na účet prenajímateľa:' 

2, Ostatné ustano\'\:nia I.mlll\ y /.llstÚ\ ajú \ platnosti tak , ako boli dohodnuté. 

č L I I 
Z:i \'l' !'l'Č n l' LIS t all OVCIl ia 

I. Tento dodatok h. /mlu\c je \ y hntll\ ,'n) \ ;t> roch rovnopisoch. z ktorých 3 preberie 
prenajímateľ a 1 nájomca. 

2, Tento dodatok nauobúua platllllsť dlilllll jdlO podpisu obid"omi zmlu"nými stranami 
a úč i nnos t' dria 01.01.2013 za splnenia p"dmicnk) z\crcj nenia tej to zm luvy na webovom 
sídle prenajímateľa t.j. na st rúnk.: i\ksw Ilat~ ~Ioravce "\\,,.zlutemOnl\·ce.eu. Na uvedené 
účely udeľujú osob). ktor': tellto dod:llok /.a zmluvn.! stran)' podpísal i svoj súhlas druhej 
zmluvnej strane so 7\'crcjnením s\ojho podpisu na dodatku. 

, 



3. Zmluvné strany prehlasujú. že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho v lastnoručne a dobrovol'ne, nie pod 
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali . 

V Zlatých Moravciach dňa . 3 t DlUd. 

Za pre II aj Í mat e l' a: 

Ing. Petel' Lcdn:1ľ, CSc. 
primátor mesta 

:;, ,,0 __ I 

, lilten<il spracoval: "~~,'

Za správnosť: .Qu.'~"" "'I'/ ' 
Dňa: ...... .. .. 3, LllEľ. .. 2012... .. .. 

N á j o m ca: 

7Jl\n Mištík 
AUTODOPRA VA - PREDAJŇA JA 'O 
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