
DODATOK č . t 
k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2417/20 12 

uzatvorení' podl"a zákona Č. 11611990 Zb. o náj me a podnájme nebytových pricsloro\ \' 7není 
neskorších predpisova podľa VZ I Č. 6 '20 II Lásady hospodárenia s majetkom mesta 

Zlat~ Moravce úč inn0ho (Ilia 11.07.20 II mcdzi 

I'renajímHtel': MESTO ZLATlt i\IORA VCE 

'újomca: 

Ul. I. llI:íja Č. 2, 953 O I Zlaté Moravcc 
Zastúpené: Ing. Petrom Lcdn:írom, CSc. - primátorom mesta 
I ČO: 308676 
DiČ: 2021058787 
Bankové sj1ojenic: VÚB. pobočka Nitra. expozitúra Zlaté Moravce 
Čí -Io účtu: 33-l22 I 62/0200 

(ďalej len .. prenajillllllel''') 

Med iCIcan Eu.-opc s. r.o. 
95 1 96 Jedľové I os t oľan) 169 
Zastúpená: Petrom Ďatkom a Petrom Majorom - konate ľmi spo lo čnosti 
IČO : 46 696 521 
Zapísaná v OR OS Ni tra, Oddiel: . 'ro. VloLka číslo: 31907/N 

(ďalej len "l1lijOIllClI") 

č l. I 
Predm et doda tku 

I . Zmluvné stran). rdj1ck tujúc zákon Č. 13811991 Zb. o majetku obcí \ /není neskorších 
predpiso\'. VZN Č. 6 '20 11 Zásad) hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Mora\ce účinné 
od 11.07.2011 v znení jcho dodatku úč inného od 02 .1 2.10 11. sa dohodli na lI/.avrctí IOhto 
DODATOK č . I !..ZMLUVE O Á.lMI:. NEI3YTOVÝC II PRI ESTOROV Č. 2417/20 11. 
podl"a ustanovenia § 3 zitkona Č . 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebyto\ ých priestoro\ 
v znení neskorších predj1iso\ a podl'a ustanovenia ~ 663 a nasl. zákona Č. -l01l96-l Zb. 
Občiansk) zákonn ík, znení ncs(..orších predpiso\'. ktor~m sa l11ení : 

v čl. 111 ( újomné a jeho úhrada) ods. 2 nasledll\ ne: 

.. Nájomca sa za\iizuje platiť nájomné m es a č n e ' 'o líške 111 ,18 € na účet prenajímateľa 
Č. 33.t22162/0200 I'nriabiln)' s)\l1bol -l669652I. alebo, hotovosti do pokladnice mestského 
úradu. a to \ .id) do 28. dri:! pris lu , n ŕ h o kalcnd :írncho mcs íal':1. 



Nájomné za rok 2012 (od 01.10.2012 do 31.12.2012) vo vj'škc 333,5-1 € sa nájomca 
Laväzujc platiť mesač ne \0 \~škl'! 111 ,18 € na účet prcnajímmeľa Č . 33-122162/0200 
variabi in)' svmbol -166%521 . alcbo v hoto\Osti do pokladnice mcstského úradu. a to vžd) 
do 28. diia príslušného kalencl:irncho mesiaca ," 

\' čl. I V (Slu/b) spojené s nájmom a ich úhrada) ods, 3 naskdovnc: 

.. I'.áloho\'t: platb) za slul.b) spojcné s predmctom nújmu a za odvedcnie pomcrn~J casti 
zrá7kovcj \'ody do kanalizúcic sa z3\'äzuje nójomca pravidelne mesačne vo v)ške 81,50 € 
uhr:ídzať na účet prenajímateľa č. 33-122162/0200, va ri abiin) s)mbol: č í s lo f>lktúry. alebo 
\ hoto\osti do pokl adn ice Mestského úradu Zlaté Moravce. a to úd) do 28. dňa 

príslušného I,a lcnd ,;rncho mesiaca . 

Služby spojené s nájmom predmetu nájmu sa pm'a2ujú la uhradené dliom pripísania na účet 
prcnaj í mateľa, 

Záloho\é platby la služb) spojen': s predmetom nájmu a I.a odvclknie pOlllcrncj čas ti 

LrážkO\cj vod) do kanali/úcic v roku 2012 (od 01.10.2012 do 31.12.2012) \ 0 v)'š l<c 
2-1-1,50 C sa zaväzuje nájomca pravidclnc mesa čne \0 vjške 81,50 € uhrádzať na účet 

prenajímateľa Č. 33-122162/0200, \'ariabiln) symbol: čís l o fald ú r)'. alebo v hotovosti do 
pokladnice 1\lestského úradu 11m': MOra\Tc." to \ id) do 28. diia príslu; ného l,al cnd,;rndlO 
mesiaca : ' 

2. Ostatné ustano\'cnin .. Z1\ ILUVY O NÁH\IE NEBYTOVÝC II PR IESTOROV 
Č. 2-117/2012" uznt\'orencj dňa 13.07.2012 podľa ustano\enia * 3 zákona Č. 11 61990 lb. 
o nújllle a podnájme ncbyto\')'ch pricstoro\ \. znení ncskorších prcdpiso\ a pod ľa ustnnownia * 663 n nasl. I'.itkona Č. -1011964 Zb, Občiansky zákonn ík v 7I1ení ncskorškh pr.:dpiso\. 
n;špcktujúc lákon Č. 138 1991 Lb. o majet~u obci \' znení neskorších predpiso\. VZN 
Č. 62011 Lásady hospodárenia s lllajetkol11 l11\'!sta Zlat': Mora\'ce účinné od 11.07,2011 
\. znení jeho dodatku účin ného od 02.1 :!.20 I I. ktoré nie sÚ t)l11to dodatkom dotknut': . 
lostú"ajú \ platnosti \ celom rozsahu. 

l. DOD,\TOK č. 

č l. II 
Zúvcrcčné lIstano\'l'nia 

~ L, 1\ IL UV I~ O Á.l1\ 1I N I:I3YTOV~'C11 PRIFS roROV 
Č. 2-1 17'2012 u/atvorenej \' zm\sle * 663 a nasl. Obč i anskeho Lákonníka. ktor) tvorí 
ncoddeliternú časť LIll IU\ yo nájme ncbytov)'ch priestorov uzatvorenej v zlll)sle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákon níka dlla 13.07.2012 jc \yhoto\cn) \ troch rovnopisoch. / ktor~' c h 
2 preberic prcnajímatcr a I nájomca. 

2. I ento dodatok nadobúda p l atnosť liliolll jeho podpisu obilho l11i I.l11lu\ n) mi strnnami 
a účinnosť dlia 01.1 0.:!012 za splnenia podmienky z\ercj nenia tejto zmluvy na \\ebovol11 
sídle prcnajílllateľa t.j. na st ránke :V1csta Ilaté Mora\'ce \\ \\ \\jlatL'l1lor;\\Cc.cu. 'a U\cdené 
účcl) uderujú osob), ktoré tento doda to~ la zl11lu\ né stran) podpísali S\'tlj súh las clruhcj 
/lnlu\nej strane so /\crcjnením S\ojho podpisu na dodatku. 



3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodalO k riadne pn:čítali. jeho obsahu 
porozumeli a na znak s\ ojho súh lasu s jeho ob uhom ho \ la stnoručne a dobrovoľne , nic pod 
tlakom ani za nápadne nevýhodn)'ch podmienok. podpísa li . 

V Zlat)'ch Moravciach di\a 01.10.2012 

Za prenajímateľa: 

Ing. Peter Lednár. Sco 
primátor mesta 

I 

Materiál sprac!l~~ 
Za správnos1 n tíhn1f 'J 
Ol\a: .. ... .. .... ........ ... ...... ..... .. . 

V Zlat)'ch Moravciach dila 01.10.2012 

Nájomca: 

medi Clean Europe SH.' 
Jedlov' Kostol.ny 169 eSô(j/j 

prey.; HoAezdoslal/ovlI 16 I MOf~V( e 
1<:0: 46696521 OIC' o 354 174; 

19 " PH, SIO 3 n.6 

Medi lean Europe s.r.o. 
v zastúpení Petrom Ďatkorn a Petrom Majorom 

- konateľmi spoločnosti 

3 


