DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O PODNÁJME EBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 17/2011
uzatvorený podra zákona Č. 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme neb)10v)'ch priestorov v znení
neskorších predpisov a podra VZN Č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moravce účinného dňa 11.07.2011 "platnom znení medzi
Zmluvným i stranami:

't ESTO ZLATÉ MORAVCE
l. 1. mája č, 2, 953 O1 Zlaté Moravcc
Zastúpené: Ing. Petrom Lcdn:í rom, C c, - primátorom mesta
I ČO: 308676
DIČ: 2021058787
Bankové spojenie: VÚB, pobočka 'itra. expozitúra Zlaté Moravce
Číslo účtu: 33-122162/0200

a
Marta Ríšková KADERN ICK Y SALON MARTA
Šlwlsld 10,953 Ol Zlaté l\loravcc
I ČO: 40 331 521
Zápis v ŽR ObÚ Nitra. číslo: 407·-1385

čU

Predmet dodatku
I,
Zm luvné strany. rešpektujúc zákon Č. 138 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, VZ Č. 6/20 II Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v platnom
znení, sa dohodli podra § 516 Občianskeho zákonníka z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu
medzi Mestom Zlaté Moravce ako prenajímaterom a mestským podnikom Záhrad nícke
služby mesta Zlaté Moravce ako nújomcom. t)'kajúceho sa predmetu podnájmu
špecifikovaného v ZMLUVE O PODNÁJME EBYTOVÝC H PRIESTOROV Č. 17/20 11 zo
dlía 14.12.20 II uzatvorenej medzi Záhradníck) mi službam i ako nájomcom a Martou
Riškovou KADERNICKY SALON MARTA ako podnájomníkom (ďalej len .. Zmluva"), na
uzatvorení tohto DODATK U č . 1 k predmetnej Zmluve, ktorým:
Podnájomný vzťah uzat"oren)' medzi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce
ako nájomcom a Manou Riškovou KADERNICKY SALON MARTA ako podnájomníkom sa
s účinnosťou od 1.1.2013 mení na nájomn)' vzťah uzat"orený medzi Mestom Zlaté Moravce
ako prenajímaterom a Manou Riškovou KADERNICKY SALO MARTA ako nájomcom,
v dôsledku čoho sa zmlu"né strany označujú ako:
PrenajímatcI': MESTO ZLATÉ MORAVCE
Ul. 1. mája č. 2, 953 Ol Zlat é l\ l oravcc
Zastúpené: In g. PctroJII LcdnároJII, CSc. - primátorom mesta
IČO: 308676
DiČ: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB, pobočka

itra, expoz itú ra Zlaté Moravce

Číslo účtu: 33422162/0200
len "prenajil71ale/"')

(ďalej

Nájomca:

Marta Ríškov:l KA DERNIC KY SA LON MARTA
Školsld 10,953 Ol Zlaté Moravec
I ČO: 40 331 511
Zápis v ŽR ObÚ itm. číslo: 407-4385
(ďalej

len" nájomca ")

pričom

obsah a rozsah práv a povin ností zmluvných strán špec ifikovaný v Zmluve zostáva
zachovaný, a teda Prenajímateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo uplatňovať si
všetky práva vyplývajúce z postavania nájomcu pod ľa Zmluvy a súčasne Nájomca sa
zaväzuje plniť všetky po\innosti a má právo uplatI'íovaľ si všetky práva vyplývajúce
z postavenia podnájomníka podľa Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli iba na zmen!;: čl. V Zmlu\'y a to v nasledovnom rozsahu:
- v č l. V (VÝška a splatnosť nájomného) sa mení znenie ods, ? nasledovne:
?
Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné m es a č ne vo výške 154,13 € na účet
prenají m a teľa č, 33./221 62/0200, variabiin)' symbol ./0331521 , alebo v hotovosti do
pokladnice mestského úradu. a to vždy do 28. dňa príslu šného Imlcndámcho mesiaca,
Zálohové platby za služby spoje n~ s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti
zrážkovej vody do kanalizáciI: sa zaviizuje nújomca pravideinc m es a č n e vo výške 143,62 €
uhrádzať na účet prenajímateľa č . 33422 162/0200, \ariabi lný symbol: či s l o faktúry. alebo
v hotovost i do pokladnice Mestského úradu Zlaté 1\loravce, a to vždy do 28. dňa príslušného
kalendárneho mcs iaca.
Nájomné a služby spojcné s nájmom predmetu nájm u sa považujú za uhradené
pripísania na účet prenajímateľa,"
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostá\'ajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté.

č l.
Z úvc rcč ll é

1.

dľíom

II

ustan ove nia

Tento dodatok k Zmlu\'c je vyhoto\l:n)' \ šty roch rovnopi soc h. z ktor)'ch 3 preberie
a 1 nájomca,

prenajímateľ

2.
Tento dodatok nadobúda platnosť dliom jeho podpisu obidvomi zmluvným i stranami
a úč i n n osť dňa 0 1.01.2013 za splnenia podmicnky zverej nen ia tejto zmluvy na webovom
sídle prenajímateľa t.j, na stránke Mesta Zlaté Moravce W\\ \\ ,zlatemoravce,eu, Na uvedené
účely udeľujú osoby. ktoré temo dodatok za zmluvné strany podpísa li svoj súhlas druhej
zmluvnej strane so zverejncním 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 v lastnoručne a dobrovoľne, nie pod
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali .

v Zlatých Moravciach dňa
Za pre naj í mat e

ľ

3 t OEC. 2012

a:

Ing. Pete.' Lcdn:ÍI',

Nájomca:

C' !'o.'l-':':':::~

Marta Rišková

KADERNICKV SALO

primátor mesta
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MARTA

