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Dodatok č.3

kZmluve o nájme nebytových priestorov č. 355 uzatvorenej podťa ustanovení Občianskeho

zrákonníka v platnom znení azék. ě. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytoých priestorov

účastníci dodatku:

Prenajímatel':

Sídlo:
Zasťúpená;
tČo:
DIČ:
IČ upH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:
Kontakt:
E-matt:
(ďalej len,,prenajímateť")

v znefll

Správa majetku mesta, n.o-, P artwánske

29. augusta 1l9ll51,958 0l Partizanske . 1

Ing. Branislav Laéný, riaditeť
37923I45
2022092963
SK2022092963
ČSOB, a. s., pobočka Partizánske
sK10 7500 0000 0040 0301 5169
Okresný urad Trenčín, reg. č. OVVS A{0/89-1612005
038128517 20
nebvtov_e2 @ §mmpartizanske. sk,

spRÁVA rÁnlovfcH RoZvoDOV s.r.o.

Nám. SNP 21214,958 18 Partizánske
Ing. Milan Kráť, konateť
36 3I4 854
2020I40100
SK2020140100
Československá obchodná banka, a. s.,

SK95 7500 0000 0040 2956 6225
Okresný súd Treněín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: I929I|R
0381749 69 59, mobil: 0905 564 947
skr6.skmarti zan ske. sk

Nájomca:

Sídlo:
Zastupená:
IČo:
DIČ:
IČ ppH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:
Kontakt:
E-mail:
(ďalej len,,nájomcď')

§-

Predmet a podmienky dodatku:

I.

prenajímateť vzmysle §13 ods. 7 Všeobecne závazného nariadenia mesta,Partizanske

ě.412011 v platnom zneni a Zmluvy o nájme nebytových priestorov Č. 355, uzatvorenej dňa

26.4.2019 v zmysle jej platných dodatkov (ďatej len ako ,,Zm!uva"), pristúPil k valorizácii v}ŠkY

nájmu v závisloŠti od miery inflácie meranej irrde*om spotrebiteť.tý9l cien, zvelejnenej Štatistickým

uráaom Slovenskej republiky, ktorá bola za rok 202I oproti predchádzajtcemu roku v Priemere

o3,2yo. Takto r,ypoeitana suma inflácie zvyšuje póvodnú sumu ročného nájmu zPÓvodných

t 158,47 € na sumu 1 195,54 €, ěo predstawje narast o 37,07 €,

prenajímateť s nájomcom sa dohodol na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zm|uve, a to nasledovným

spósobom:



Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytolj,ch priestorov č. 355

Čt.l. Preamet a účel nájmu

mení sa bod 4

4. Prenajaté priestory:

Druh ne

Prevádzková miestnosť é. 12

Chodba
soc. zariadenie

vm2

27,30
5,56
1 40

Spolu:

Ó. rr. Doba nájmu a sp6sob ukončenia nájmu

mení sa znenie bodu 5 a dopíňa sa bodom 7

5. Prenajímateť má právo odstupiť od nájomnej zlnluvy, ak"

al nájomcanevyužíva prenajaté nebytové priestory riadnym spósobom na dohodnud ÚČel,

bl nájomcálůivanebytové priestory v rozpore s právnymi predpismi,

cl nájomcaporušuje povinnosti a podmienky vyplývajúce z nájomnej zmluvy,

dl nájomcadal nebytové priestory do podnájmu b.ez súhlasu mestskej rady,

e/ nájomca podstatne zmenildruh stavby, v ktorej sa nebytové priestory nachádzaji,

f/ nedošlo k dohode o zrnene výšky nájomného,

gl nájomcgnereaguj e na písomnosti prenaj ím ateí a $e nečinný),

Ú,rá3o*"u, napriek výzve, nezaplatil- splatné nájomné azá|ohy za službY sPojené suŽÍvaním

nebytoqých priestorov v určenej lehote,

i/ nájomca napriek písomnej výstrahe užívaprenajaté nebytové priestorY alebo trPÍ ich lŮivanie

Ň*spósobom, žepreiajimatel'ovi vrnkáškoda alebo mu hrozí škoda, alebo s ohťadom na

p.arroptatré roáodnutie piíslušného orgánu treba nebytové priestory vypratať

ji z dóvodu verejného zátfimu,

1ď nájomca zapríčinil, že nebude vydané niektoré ,ztr,adných 
povolení potrebných kuŽÍvaniu

neiytoqýctrpriestorov za účelom nájmu, alebo ak takého povolenie bude odňaté,

l/ počas trvania nájomného vzťahl dójde k predaju podniku alebo k predaju váČŠinového

obchodného podielu podťa § 114 oas. t Ob.hodneho zákonníka, čiže vprípade ak dójde

k zmene váčšinového spoločníka nájomcu,

m/ si nájomca nesplní svoju povinnosť v zmysle bodl7 tohto článku.

Odstúpenie musí byť písomné a je platné dňom doručenia,

7. Nájomca je povinný bezodkladne, najneskór do 7 dni písomne informovať Prenajímateťa

o ut lr"tt oivek podsiatn} ch zmená,crr v Strut<ture nájomcu - zrušení, splynutí alebo rozdelení

spolóčnosti, o preda.li poániku, o zmenách v obchodnom vedení alebo o zmenáchúdajov nájomcu

Ápisaných-virisluinom registri, oprevode obchodného podielu, o akomkoťvek.konkurmom

alebo reštrukturalizačnom kónaní na majetok nájomcu alebo o dóvodnej hrozbe takéhoto konania.

Rovnako je povinný omamovať prenajímateťovi zmenu kontroly nad nájomcom, PriČom ,Zínena

kontroly,ivlomto ptípade znarrtěná, Že akákoťvek spriaznená osoba prestane ovládať nájomcu,

Spriaznená osoba já osoba, ktorá v čase podpisovania nájomnej zmluvY je váČŠinovým

spoločníkom nájomóu. Spriaznená osoba prestávaóvládať nájomcu okamihom, keď jej obchodný

podiel u nájomcu je 50% alebo menej ako 50oÁ,

34,26
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Dodatok č. 3 k Zmluve o me ne č. 355

il.

Tento dodatok tvorí neoddeliteťnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený vdvoch rovnoPisoch,

z ktoqých prenajímateť aj nájomca dostanú po jednom rovnopise,

Ostatné body Zmluvy , zostávqinaďalej v platnosti,

Dodatok ě. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zúěastnenými stranami

a účinnost' od 1.4,2022.

Partizánske, 30.3 .2022

Nájomca: Prenajímateť:

sPRAvAKABLOVYOH
s,r.o,

Námestie

konateť

Ing. Branislav
riaditeť

Ó. rU. Výška, splatnosť a spósob úhrady nájomného

mení sa znenie bodov ] a 2

1. Výška nájomného je urěená dohodou v zmysle zékonaě. t8l1gg6 Z, z. o cenách v platnom zneni

a v súlade so Všeobec ne závárným nariadóním mesta partizanske é, 4l20lt,q ťjTg i p"d":J=."

nebytových priestorov a INM vó vlastníctve mesta partizánske v platnom znpní Q]alej]e1.,ťJI
ě. 4l20l|") a uÁ.r.ni,o Mestskej rady vpartizánskom č. 92llyl2019, z9 dřla 02,04,2019,

a valorizov aná zdóvodu inflácie. Nájómca sa zaván$e platiť p_renajíma_teí9ví za 1ájom
nebytoqich pri.riorou, uvedených u ot,lotu I., bod č. 4, ročne 1 195,54 €, slovom

tisíóstodeváťdesiatpáť eur a páťdesiatš§ri eurocentov.

2. Nájomné je splatné štvrt,ročne, v štyroch sgratll]r, najneskór do 10, (desialeho).diu dPfu
mesiaca príslušného štvrt,roka (t. j.'do lyi.,10.5.,_to.g. a 10.11. vpríslušnom kalendárnom

roku), nu rir.t prenajímateťa, beáótovostqým prevodom, nasledovne:

- zal.- UI. štvďrok: po 298,89 €

- zaIY. štvrťrok: 298187 €

Variabilný symbol: 8980192000

Nájom nehnuteťnosti je podťa § 38 zákon a ó.22212004 Z. z. o dani zpňdanej hodnoty v znení

neskorších predpisov oslobodený od platenia DPH" "

30 314 854

J


