
DODATOK Č. 1 
k ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 16/2011 

uzatvorený poMa zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytovýc h priestorov v zneni 
neskorších predpisova podľa VZN Č. 6/20 I I Zásady hospodáren ia s majetkom mesta 

Zlaté Moravce úč i nného dlia 11.07.2011 v platnom znení medzi 

Zmluvným i stranami: 

MESTO Z LATÉ MORAVCE 

a 

Ul. I. mája č . 2, 953 Ul Zla té Moravcc 
Zastúpené: I ng. Petrom Lcdn:írom, CSc. - primátorom mesta 
IČO: 308676 
DiČ: 2021058787 
Bankové spojen ie: VÚB, pobočka itra. expozitúra Zlaté Moravce 
Čís l o účtu: 33422162/0200 

Lenka Récka ŽlRAFKA 
Záhradnícka 633/ 17, 953 Ol Zlaté M oravce 
IČO: -13 872 085 
Zápis v ŽR ObÚ itra, čís l o: 430-32559 

čl. I 
Predm et d odatku 

1. Zml uvné st rany, rešpektujúc zákon Č. 1381199 1 Zb. o majetku obcí v znen í neskorších 
predp isov, VZ Č. 6/20 I I Zásady hospodáren ia s majetkom mesta Z laté Moravce v platnom 
znení, sa dohod li podľa § 5 16 Obč ianskeho zákon níka z dôvodu ukončen ia nájomného vzťahu 
medzi Mestom Z laté Mo ravce ako prenajímateľom a mestským podnikom Záhradnícke 
služby mesta Z laté Moravce ako náj omcom, týkajúceho sa predmetu podnájmu 
špecifi kovaného v ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 16/201 1 zo 
dňa 14 .12.20 11 uzatvorenej medzi Záh radníckymi s lužbami ako nájo mcom a Lenkou Réckou 
Ž IRAFKA ako podnájomníkom (ďalej len .. Zmluva"). na uzat\Orení tohto DODAT KU č . I 
k predmetnej Zmluve. ktorým: 

Podnájomný vzťah uzatvorený medzi Záhradníckym i s lužbami mesta Zlaté Moravce 
ako nájomcom a Lenkou Réckou ŽIRAFKA ako podnájomníkom sa s úč innosľou 
od 1.1.2013 mení na nájomn)' vzťah uzat"orcn)' medzi Mestom Zlaté Moravce ako 
prenajímateľom a Lenkou Réck ou Ž lRAFKA ako nájomcom, v dôsledku čoho sa zl1l luvn~ 
strany označujú ako: 

Prenajímatel': M ESTO ZLATÉ MORA VC E 
l. I. mája č. 2, 953 Ol Z laté Monwce 

Zastúpené: Ing. Petrom Lcdn<ÍroI11 , CSc. - primátorom mesta 
I ČO: 308676 
D I Č: 2021058787 



' ájomca: 

Bankové spojen ie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
Číslo účtu : 33422162/0200 

(ďalej len "pren{Jjí/l/{J fe/' '') 

Lenka Récka ŽlRAFKA 
Záhnldnícka 633/17,953 Ol Z laté Mo ra vcc 
IČO : 43 872 085 
Zápis v ZR ObÚ Ni tra. čí Io: 430-32559 

(ďalej len" nájo/l/ca ") 

pričom obsah a rozsah práv a povinností zm luvných strán šp~cílikovaný v Zmluve zostáva 
zachovaný. a tcda Prenajímatel' sa zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo uplatľiovať si 
všetky práva vyplývajúce z postavania nájomcu poMa Zmluvy a súčasne Nájomca sa 
zaväzuje plniť všetky povinnosti a má právo uplatňovať s i všetky práva vyplývajúce 
z postavenia podnájomníka poMa 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 znenie ods. ') nasledovne: 

,,2. Nájomca sa zaväzuje platiť nújomné mcs a čnc vo výške 96,33 € na účet prcnajímatel'a 
č. 33422162/0200, variabilný S) mbol 43872085, alebo v hotovosti do pokladnice mestského 
úradu. a to vždy d o 28. dlla prís lu ' ného kalcnd,\rncho mcsíaca . 

Zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej čast i 

zrážkovej vody do kanalizácie sa zaväzuje nájomca pravidelne mesačne vo výške 57, 18 € 
uhrádzať na účet prenajímatera č. 33422162/0200, variabilný symbol: čís l o faktúry , a lebo 
v hotovosti do pokladnicc Mestského úradu Zlaté Morm'cc, a to vždy do 28. diía prís lušného 
k:tlcndárncho mcsí:tca. 

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

2. Ostatné us tanovenia Zmluvy zostÚ\ujú v platnosti tak. ako boli dohodnuté. 

čl. 11 
Z;'lvcrcčné ustanovenia 

l. Tento dodatok k Zmlll\'e je vyhotovený v štyroc h rovnopisoch. z ktorých 3 preberie 
prenajímater a I nájomca, 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dliom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dľia 01.01.2013 za splnen ia podmienky zverejnenia tejto zm luvy na webovom 
sídle prenajímatel'a tj. na stránke Mesta Zlate Moravce www.zlatcmoravce.eu. Na uvedené 
účely udel'ujú osoby. ktoré tento dodatok za zmluvné strany podpísali svoj súhlas druhej 
zmluvnej strane so zverejnením svojho 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 vlastnoručne a dobrovornc, nie pod 
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

V Zlatých Moravciach dľía 

Za pre naj í m a lCr a: 

Ing. Pete I ' Lcdnál', CSc. 
primátor mesta 

Matenál spracovV' ~ / Za s rávnos . : s" ~ nl D~/ ......... ú:~.~~: :?~!r~J ' 

31 OEC. 2012 

N á j o m c a: 

Lenka Récka Ž IRAFKA 
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