DODATOK Č. I
k ZMLUVE O PODNÁJ ME NE BYTOVÝ C II PR IESTOROV č . 1J/2011
uzatvorený podľa zákonu Č. I 1611990 Lb. o nújml! a podnújml! ncbytových priestorov v znení
neskorších predpiSO I II podľa VZN č. 6.'20 I I Zásud} hospodárenia s majetkom mesta
Zlaté Moru\'cc účinného dlia 1 1.07.20 I I I platnom znení medzi
Zm luvnými stranami :

M ESTO ZLATÉ i\ IOR·WCE
Ul. I. lIl :íja Č. 2, 953 Ol 1,I:Itl' \Iurall"\"
Zastúpené: Ing, Petrom I.ťd n :"t rom, CSc , - primátorom mesta
I ČO: 308676
DiČ: 2021058787
Bankové spojenie: VÚ[3, pobočka Nit ra , ~,poz itúra Zlaté Moravce
Čís l o účtu: 33-1 22 162/0200

a
Renáta Paulwvá KO ZI\IET I CK Ý SALÓN RENÁTA
IIv icz d o~la\'o\'a 73/C, 953 () I Z laté!\ loravcc
I ČO: -11 7~-1925
Zápis v ŽR ObÚ N itra, (1 , 1,): -1 ,i 1-57-1-1

i'l. 1
ľr l"lllll l"t d"d :ll l."
1.
Zm luvné strany, r~'; pt:ktujúc zák"n č, I}S IlJl) I lb , o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. VZN č, 6/20 I I Zásady ho spnd:irťni a s majetkom mcsta Zlaté Moravce v platnom
znení, sa dohod li podľa § 5 16 Občian sKe'ho ókonniKa / dôvodu ukončenia nájomného vzťa hu
medzi Mestom Z laté i\lúJ"a \'cC ako prl'najimat~ľom u mcstsk)/m podnikom Záhradnícke
služby mesta Zlaté i\ loravce ako n:'ljolncom. t\ kaj úceho sa predmetu podnáj mu
špecifikovaného v ZMLllVE O PODN,\.Ii\IF 1I: 13\'I OV ÝCII PRIESTOROV č , 11/2011 zo
dňa 25,11.20 11 uzatl'orl!ncj medzi I :ihrndníckymi služ.bami ako nájomcom a Renátou
Paukovou KOZMET ICK 'Í' SALÓN RF ~ ,\ r .\ ako pudn:'ljo llln ikolll (ďalej Icn .. Zmluva"), na
uzatvo rení tohto DODATKU Č . I k predmťtnej Imlulť , kto r)m :

Podnájomn)' vzťah llzutl'orc n)' med / I lú hradnícKI mi slu /bami mcsta Zlaté Moravce
ako nájomcom a Ren:1tou l'auKol'oU KOI:-'11 lieK 'Í' s \LôN RENÁ TA ako podnájomníkom
sa s účinn osťou od 1,1,::>0 13 mení n:. Il:\j,lIl1ll\ 1/I'ah u/utl'ore ný mcdzi Mestom Zlaté
Moravce ako prcnaj i 1ll:11ťľom a Rcnútll ll P:HII- llltlU KOI" IE'I I CK Ý SA LÓN RENÁT A ako
nájomcom. I' dôskd kll coho sa zm lu \ né , II':In \ o/n::cuju ako:
PrenajÍmatei': MESTO ZLATÉ I\IO lt \ CE
Ul. I. lll :íja č , 2, 953 Ol Zl at e 1\101':11 rC
Zastúpcné: In g. ľetro lll Ll'dn :'arlJnl, (,S r.
I ČO: 30g G76
DIČ': 202 1058787

primátoťOmmcsta

Bankové spojen ie: VÚB , pobočka Ni tra. expozitúra Zlaté Moravce
Císlo účtu: 33422162/0200
(ďalej len .,premrjíll1aler")
Nájomca:

Renáta Paulwvú KOZMETI CKÝ SALÓN RENÁTA
Hviezd os lavova 73/C, 953 l Zlaté Moravce
ICO: .I I 72.1 9:<5
Zápis v ŽR ObÚ litra. čís l o: 431-57.14

°

(ďalej

len .. I1(rjomca")

pričom obsah a rozsah pr:h a povinností zmlu\'n)ch slI'án špecifikovan)' v Zmluve zostáva
zachovaný, a teda Prenajímatcl' sa zaväzujc p lniť \šctky povinnosti a má právo up l atl'íovať si
všetky práva vyplývajúce z postavan ia nájomcu podra Zml uvy a s účasne Nájomca sa
zaväzuj e plniť všetky povinnosti a má právo uplalIlovať si všetky práva vyplývajúce
z postavenia podmijomníka podra Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli iba na zmene čl. V Zmluvy a to v nasledovnom rozsahu:
- v čl. V (VÝška a splatnosť nájomného) sa mení znen ie ods. ? nasledovne:
,.2.
Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne vo výške 222, \3 € na účet
prenajímatcľa č . 33.122162/0200, variabiin)' S) mbol 4172.1925. alebo v hotovosti do
pokladn ice mcstského úradu. a 10 vždy do 28. dňa príslušného kalcnd:írn eho mesiaca.
Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájm u a za odvedenie pomernej čast i
zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pra\'idclnc mesač ne vo v)'ške 133,07 €
uhrádzať na účet prenajímatera č . 33-1221 62/0200, variabi ln ý symbol: čí s l o faktúry , alebo
v hOtovOSli do pokladnice Mcstského úradu Zlaté Mora\ce. a lO vždy do 28. Ihla príslušného
kalendárneho mesiaca.
Nájomné a služby spojené s nájm om predmelu nájmu sa považujú za uhradené di'íom
pripísan ia nn účel prcnnjímatcra:'
2.

Ostatné ustano\'enia Zmluvy zosl:\vajú \ platnosli lak, ako boli dohodnuté.

čl.
Zúvcrečné

II
ustanovenia

Tenlo dodatok k Zmluve je vyhotovcný \ št) roch rovnopisoch .
prenajímater a l nájomca.
I.

L

ktor)'ch 3 preberie

2.
Tenlo dodatok nadobúda platnosť (hiom jeho podpisu ob id vo mi zm luvn)'l11i stranami
a účinno sť dlia 01.01.2013 za sp lncnia podmicnk~ ncrejncnia lcjlo zmluvy na webovom
sídle prenajímatera l.j. na strá nke Mesta Zlaté Moravce \\'\\'\V.zlalcmoravce.eu. Na uvedené
účely udcl'ujú osoby. ktoré tcnto dodatok za zmluvné strany podpísa li svoj súh las druhej
zmluvnej stra ne so zverejnením svoj ho podpisu na dodatku.

2

3.
Zmluvné strany prehl asuj ú, že s i te nto dodato k riadne prečítali , j eho obsahu
porozumeli a na z nak svoj ho sú hl asu s jeho obsahom ho v la s tno ru čne a dobrovol'ne. nie pod
tlakom ani za nápadne nevýhodných podm ie nok. pod písal i.

V Zlatých Moravciach diia

31 OEC. lOU
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Za pr e n a jím ater ,·

spracov~l :

~ /

l ........... ..

správnosť: ... .<.<M>JJitj .. r.
Dňa: ........l .CnEC...2JlU!..I... .
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Rcmíta Pa uková
KOZ METICKÝ SALÓN RENÁTA

In g. Petc.· Lcdn:\r, CSc.
primálOr mesta
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