
Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 162 uzatvorenej podl'a ustanovení Občianskeho

zákonrríka v platnom znení a zák. č. 1 16i 1990 Zb, o nájrne a podnájme nebytových priestorov
v platnom zneni.

účastníci dodatku:

Prena.iímatel':

Síd1o:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
iČ opH:
Bankové spo.jenie:
IBAN:
Registrácia:
Kontakt:
E-mai1:
(d'alej len,,prenaj ímatel"')

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Ing, Branislav Lačný, riaditef
37 923 I45
2022092963
SK2022092963
ČSOB, a. s., pobočka Partizánske
SK10 7500 0000 0040 0301 5169
Okresný úrad Trenčín, reg. č, OWS 

^\]O/89-1 
612005

0381285 17 20
rrebytove2íd,slnmpartizlrn ske, sk

SpRÁvA xÁnrovÝCH RoZvODOV s.r.o.

Nám. SNP 2I2l4,958 18 Parlizánske
Ing. Milan Král', konatel'
36 31,4 854
2020140100
SK2020140100
Československá obchodná banka, a, s.,

SK95 7500 0000 0040 2956 6225
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1929l/R
0381749 69 59, mobil: 0905 564 94'l
skr@] stra,p afi iz arrske. sk

Nájomca:

Sídlo:
Zastúpená:
IčO:
DIČ:
tČ npH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:
Kontakt:
E-mail:
(ďalej len,,nájomca")

Predmet a podmienky dodatku:

I.

Prenajímateť s nfi'omcom sa dohodii na, uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 162, uzavretej dňa 2.1.2009 (d'alej len ,,Zmluv&"), a to nasledovným
spósobom:

mení sa bankové spo.jenie a IBA]Ý n0 strane nájonl.ctt:

póvodné banlcové spojenie: OTP banka Slovensko, a,s,, Bratislava
IBAIÝ: SK33 5200 0000 0000 0462 2288
sa nahrádza novým:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, &. s.,

IBAN: SK95 7500 0000 0040 2956 6225
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Dodatok č. 1 k Zmluve o nitjr-rre nebytových priestorov č. 162

Čt. rr. Doba nájmu a spdsob ukončenia nájmu

mení sa znenie bodu 4 a dopÍňa sa bodom 5 a 6

4, Prenajímatel' má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak:

a/ ná.jornca nevyužíva prenajaté nebytové priestory riadnym spósobom na clolrodnutý Účel,

b/ nájomca užíva nebytové priestory v rozpore s právnymi predpismi,

c/ nájomca porušuje povinrrosti a podmienky vyplývajúce z nájomnej zmiuvy,

d/ nájomca dal rrebytové priestory do podnájmu bez súhlasu mestskej rady,

e/ nájomca podstatne zrr,enil drLrh stavby, v ktorej sa nebytové priestory nachádzaji,

i/ nedošlo k dohode o zmene výšky nájomnélro,

g/ nájomca nereaguje na písomnosti prenajímatel'a fie nečinný),

lr,/ nájonca, napriek výzve, nezaplatil splatné nájomné azáIohy za služby spojenó sužívaním
nebytových priestorov v určenej iehote,

i/ nájomca napriek písonrnej výstrahe užíva prenajaté nebytové priestory alebo trpí ich užívanie
takým spósobom, že prerrajímatel'ovi vzniká škoda alebo mu lrrozí škoda, alebo s ohl'aclom
na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu treba nebytor,é priestory vypratat'

j/ z dóvodu verejného záujmu,

k/ nájonrca zapríčinil, že nebude vydané niektoré z úradných povolení potrebnýclr k užívanir"r

nebytových priestorov za účelom nájmu, alebo ak takého povolenie bude odňaté,

l/ počas trvania nájomnélro vzťahu dójde k predaju podniku alebo k predaju váčšinového
obclrodného podielu podl'a § 114 ods. 1 Obchodnélro zákonníka, čiže vprípade ak dójde
k zmene váčšinového spoločníka nájomcu,

m/ si nájomca nesplní svojrr povirrnosť v zmysle bodu 6 tohto článku.

Ocistťlpenie musí byť písomné a je platné dňom doručenia.

5. Nájonrca je povinný bezodklaclne, najneskór clo 7 clní písomne informovat' prenajímatel'a
o akýclrkoťvek podstatnýclr zmenách v štruktúre nájomcu - zrušení, splynutí alebo rozdelení
spoločnosti, o predaji podniku, o zmenáclr v obchodnom vedení alebo o zrnenách údajov
nájomcu zapísaných v príslušnom registri, o prevode obchoclnéiro podielu, o akonrkol'vek
konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní na majetok nájomcu alebo o dóvodrrej hrozbe
takéhoto konania. Rovnako je povinný oznamovat' prenajímatel'ovi zmenu kontroly nad
nájonrcom, pričom ,,zmena kontroly" v tomto prípade znamená, že akákol'vek spriaznená osoba
prestane ovládať nájomcu. Spriaznená osoba je osoba, ktorá v čase podpisovania nájomnej
zmluvy je váčšinovým spoločníkonr nájomcu. Spriaznená osoba prestáva ovládat' nájomcu
okamihom, ked' jej obchodný podielrr nájomcu je 50% aiebo menej ako 50%.

6. Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékol'vek oznámenia, požiadavky, alebo iné písomnosti
vzniknuté na základe vzt'ahov z,aložených touto zmluvou (d'alej len ,,dokumenty") sa budú
považovat' za doručenó, ak sú doručené osobne s potvrdením prevzatia druhou zmluvnou
stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou poštovor.r zásielkou na adresu zmluvnej
strany uvedenú v tejto zmluve, dokumenty sa budú považovať za doručené dňom ich prevzatia
druhou zmluvnou stlanou, alebo v prípade neprevzatia zásielky budťr sa dokumenty považovať
za doručené tretím dňom po r.rložení zásielky na príslušnej pošte, ato aj vprípade ak sa o jeho
uložení adresát nedozvedel. Ak niektorá zrrrluvná strana odmietne dokumenty prevziat', dňom
doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.
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Dodatok č, 1 k Zm]uve o nájme priestorov č, 162

Čt. ttt. Výška, splatnost'a spósob úhrad1, nájomného

ntett.í sa znenie bodu 3

3. Prenajímateť je oprávnený zvýšit' sunru nájomného každoročne o príslušnú rnieru inflácie
meranú indexom spotrebiteťských cien vyhlásenú Štatistickým úradonr SR za predchádzajúci
kalendárny rok. Nájomné zvýšené o mieru inflácie sa nájomca zavázuje platit' počnúc 0].04.
príslušného kalendárneho roka. V prípade zápornej alebo nulovej hodnoty rniery inflácie

k zmene nájomného podfa tohto bodu zmluvy nedochádza. V prípade, že prenajímateť nevyuŽil
svoje právo zvýšiť nájomné o mieru inflácie, je oprávnený mieru inflácie aj za neuplatnenó

predchádzajúce roky zohl'adrriť pri najbližšom zvyšovaní nájornného z dóvoclu inflácie.

Čt. tv. Podmienky nájmu

mení sa znenie bodu 3

3. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnyclr opatrení a predpisov
v zmysle § 4 zákona č.31412001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

vzťahujúcich sa na, prácu ním vykonávanú, resp, vykonávanú jeho pracovníkmi. V prípade

spósobenia škody prenajímatel'ovi, zodpovedá za ňu nájomca v plnej výške.

il.

Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,
z ktoých prenajímatel' aj nájomca dostanú po jednom rovnopise.

Ostatné body Zmlrrvy, zostávajú nad'alej v platnosti.

Dodatok č. l nadobúda platnosť driorn jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami

a účinnost' otl I.3.2022.

Partizánske 28.02.2022

Nájomca:
spRAvA lfiBLOvYcH f, out,ODOlJ

§,r.o.
Námeslie §NP
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Milan Kráť
konateť

Ing. Branislav
riaditeť
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