
Dodatok č.2
k Zmluve o nájme nebytovýeh priestorov é. 162 uzatvorenej podťa ustanovení ObČianskeho

zákonníka v plátnom zneni urŇ. é. 1t6ltg90 Zb. o nájme a podnájme nebytouých Priestorov
v platnom znení

účastníci dodatku:

Prenajímatel':

Sídlo:
Zastilpená:
tČo:
DIČ:
tČ ppn:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:
Kontakt:
E-mail:
(ďalej len,,prenajímateťo')

Predmet a podmienky dodatku:

Správa majetku mesta, n.o.o Partizánske

29. augusta tIgI l 5I, 958 01 Partizánske
Ing. Branislav Lačný, riaditeť
37923145
2022092963
SK2022092963
ČSOB, a. s., pobočka Partizanske
SKl0 7500 0000 0040 0301 5169
Okresný urad Trenčín, reg. č. OVVS AT0/89-1612005
0381285 17 20
nebytove2 @ smmpartizanske, sk

spRÁvA xÁnlovÝcH RoZvoDOV s.r.o.

Nám, SNP 21214, 958 18 Partizánske
Ing. Milan Kráť, konateť
36 3l4 854
2020140]'00
SK2020140100
Československá obchodná banka, a. s.,

SK95 7500 0000 0040 2956 6225 /,l], ],! ":, ], ,, l,,

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: I929IlP.
0381749 69 59, mobil: 0905 564 947
skr@skmartizanske.sk

I.

Nájomca:

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

,,i",' 
'

J: J 
"

!.1": 1,.. '

prenajímateť v zmysle §13 ods. 7 Všeobecne závazného nariadenia mesta ,Partizánske

č. 4l20l1 v piatnom zneni aZmlvvy o najme nebytových priestorov Č. 162, uzatvorenej dňa2.I.2009

v zmysle jej platného dodatku (ďalej len ako ,,Zm!uvď'), pristúpil kvaloizácii ÚŠkY nájmu

v závislosti od miery inílácie *..*.1 indexom'spotrebitÓÍrřY.t, cien, zverejnenej Štatistic§im

uradom Slovenskej iepubliky, ktorá bola za rok 202t oproíi predchádzajtcemu roku v Priemere

o 3,2yo.Takto oypóeit*a suma inflácie zvyšuje póvodnú sumu ročného nájmu z PÓvodnýchl82,56 €

na sumu 1.88,40 €, čo predstavuje nárast o 5,84 €.

prenajímateťsnájomcom sa dohodol na uzatvotení Dodatku é. 2 kZm\we, ato nasledovným

spósobom:



Dodatok č.2kZmluve o nájme nebytoých č, 162

Čl UI. Výškao splatnost'a sp6sob úhrady nájomného

mení sa znenie bodov ] a 2

1. Výška nájomného je určená dohodou v zmysle zákona č. 1811996 Z. z. o cenách v Platnom zneni

avalorizovaná záóvodu inflácie. Nájomca sa zav'ánlje platiť prenajímateÍovi za nájom

nebytoqých priestorov, uvedených v článku I., bod č. 4, roČne 188,40 €, slovom

stoo semdesiato sem eur a štyridsať eurocentov.

2, Nájomné je splatné polročne, po 94,20 €o. najneskór do 5 (piateho) dňa druhého mesiaca

pristusnen-o pólroka 1i. i. ao 5.2 a 5.8. v príslušnom kalendárnom roku), na účet prenajímateťa,

beáotovostným prevodom.

Variabilný symbol: 8911290200

(Vznilcnuty rozdiel po navýšení nájmu za obdobie od 1,4,2022 do 30.6.2022 vO výške 1,47 € je
nájomca povinný uhradiť do 3L5.2022.)

Nájom nehnuteťnosti je podťa § 38 zakona ě, 22212004 Z. z, o dani zpridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov oslobodený od platenia DPH.

II.

Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy, je vyhotovený vdvoch rovnopisoch,

zktorychprenajímateť aj nájomca dostanú po jednom rovnopise.

Ostatné body Zmluvy, zostávqínaďalej v platnosti.

Dodatok ě, 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami

a účinnost' od 1,4.2022,

Partizrinske, 3 0.3 .2022

Nájomca: Prenajímateť:

§PRAVA lfiBLc[íYcH
§,r.o.

Námestie SNP

ffi"K&
^.:,.

Ing. Milan Kráť
konateť

Ing. Branislav
riaditeť

2


