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Dodatok č. 1

k zmluve č. 4/2007 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 27.09.2007

Prenajímateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Obec Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
Mgr. Juraj Valo - starosta obce
00313106
2020531007
nieje platcom DPH
Dexia banka Slovensko, a.s.
5203775001/5600

a
Nájomca:
Sídlo :

Kontaktné miesto:

Menom spoločnosti:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie :
číslo účtu:
Fakturačná adresa:

Spoločnosť zapísaná v
oddiel: Sa, vložka číslo

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Sekcia správy majetku
Nám. SNP č. 35
814 20 Bratislava 1
Ing. Emília Soukupová
vedúca oddelenia nájomnej agendy Západ
Ing. Martin Vanko
vedúci oddelenia cien, kalkulácií a vnútorných zúčtovaní
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. podľa
podpisového poriadku ( OS-03 v platnom znení)
36631124
2021879959
SK2021879959
VÚB, a. s. pobočka Bratislava
8402012/0200
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,

: 803/S

Dohodou zmluvných strán sa mení nájomná zmluva č. 4/2007 zo dňa 27.9.2007 nasledovne:

Ruší sa znenie článku III. a nahrádza sa novým znením nasledovne:



Výška nájomného, poplatky za služby a splatnosť úhrad

1. Výška nájomného bola stanovená dohodou zmluvných strán, na základe zákona č. 18/1996
Z. z., v sume 9,0045 €/m2/rok tj. ročne 308,85 €.

Nájomné je v zmysle §38 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH oslobodené od DPH.

2. Nájomca sa zaväzuje poukazovať na základe faktúry vystavenej prenajímateľom so
splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia :

náklady spojené s vykurovaním prenajatého priestoru podľa prenajatej plochy (m2)
náklady spojené so spotrebou vodné a stočné podľa počtu osôb

Prenajímateľ do 31.7. nasledujúceho roka vystaví nájomcovi vyúčtujúcu faktúru za náklady
na vykurovanie a vodné, stočné za predchádzajúci rok.

> ročná záloha za plyn vo výške 300 €
> ročná záloha za vodné vo výške 44 €
> ročná záloha za stočné vo výške 24 €

Ročná paušálna platba za elektrickú energiu vo výške 717 € .
3. Nájomca sa zaväzuje poukazovať na základe faktúry vystavenej prenajímateľom so

splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia, nájomné, zálohové platby za plyn, vodné, stočné
a paušálnu platbu za elektrickú energiu štvrťročne bezhotovostným prevodom na účet
prenajímateľa 5203775001/5600, v sume 77,21 € za nájom, 75 € za spotrebovaný plyn,11€
za vodu, 6 € stočné a 179,25 € paušálny poplatok za elektrickú energiu do 20. dňa po
ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

4. Ak nájomca nezaplatí úhradu za užívanie nebytových priestorov a za služby spojené
s nájmom do dňa splatnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške
Stanovenej nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších noviel.

V článku IV. rušia sa body 6. , 7., 16., a nahrádzajú sa novým znením:

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

6. Za zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prenajatom priestore zodpovedá nájomca, ktorý je
povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a z ostatných platných právnych predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi. Ďalej nájomca zodpovedá za vykonávanie odborných prehliadok a skúšok
v prenajatých priestoroch v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Nájomca je povinný
prenajímateľovi bezodkladne nahlásiť každý požiar, ktorý vznikne v prenajatých priestoroch.

7. Nájomca zabezpečí nakladanie s odpadom podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch,
vyhlášky MŽP-SR č. 283/2001 Z.z. a zákona 126/2006 Z.z..
Za škody vzniknuté nájomcovi nedodržaním týchto predpisov prenajímateľ nezodpovedá.
Pokuty, ktoré prenajímateľovi vzniknú činnosťou nájomcu, uhradí nájomca.

16. V zmysle zákona o daniach z príjmov, Zákon 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
§ 24 o technickom zhodnotení prenajatého hmotného majetku, uhradeného nájomcom,
prenajímateľ súhlasí, aby nájomca odpisoval vložené investície do nebytových priestorov
Pošty Trebatice, v budove Obce Trebatice.

Ruší sa znenie článku V. a nahrádza sa novým znením:

V.
Doba platnosti

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.



Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že odo dňa 01.01.2011 do dňa nadobudnutia
účinnosti tohto dodatku užíval predmet nájmu bez právneho titulu, čím mu vznikla povinnosť
vydať prenajímateľovi titulom bezdôvodného obohatenia finančnú sumu zhodnú s výškou
nájomného uvedeného v tomto dodatku, prepočítaného na dobu užívania predmetu nájmu
bez právneho titulu, ktorá je splatná spolu s prvým nájomným podľa tohto dodatku.

Ruší sa znenie článok VI. a nahrádza sa novým znením:

VI.
Skončenie nájmu

1. Nájom nebytových priestorov podľa tejto zmluvy končí:
a) dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu a to ku dňu uvedenému v tejto

dohode,
b) výpoveďou a to tak zo strany prenajímateľa, ako aj nájomcu. Výpoveď musí byť

vyhotovená v písomnej forme a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
2. Prenajímateľ i nájomca sú oprávnení túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu.
3. V prípade výpovede z tejto zmluvy sa nájom nebytových priestorov skončí uplynutím

výpovednej lehoty. Výpovedná lehota dohodnutá prenajímateľom a nájomcom je 3 mesiace.
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

Ostatné časti vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov zostávajú nezmenené
a tento Dodatok č. 1 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých obdrží prenajímateľ 3 rovnopisy
a nájomca 2 rovnopisy.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Trebaticiach dňa: V Bratislave dňa: 1 4 FEB. 2011

prenajímateľ:

Mgr. Juraj Valo
starosta

nájomca:

Slovenská poéía, a a
Partizánska cesta 9
5 99 Banská Bystrica

- 4031 -

Ing. Emília Žbukupová
vedúca oddelenia nájomnej agendy Západ

Slovenská pošta, a. s.

Ing. Martin Vanko
vedúci oddelenia cien, kalkulácií
a vnútorných zúčtovaní

Slovenská pošta, a. s.


