
Dodatok č.1

k Nájomnej zmluve na pozemok číslo 207t20l7
uzatvoľený v zmysle $ 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších predpisov

evidenčné číslo pľenajímateľa: 29 l /202l

čl. I.
Zmluvné strany

Prenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa
Zasttlpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
lČo: 00 306 185

DIČ: 2o2IO24o49
(ďalej len,, prenaj ímate ľ " )

Nájomca: Mária Kubicová
rodné číslo:
dátum narodenia:

trvale bytom:
štátne občianstvo:
(ďalej len ,,Nájomca" v príslušnom gramatickom tvare)
(Prenajímateľ sa Nójomca v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany" v príslušnom
gramatickom tvare)

čl. il.
TIVODNE USTANOVENIA

Zmluvné stľany uzatvorili dňa 19.04.2021 (účinná dňa 20.4.202I) Nájomnú zmluvu č.

2071202I na pozemok, pľedmetom, ktorej je nájom časti pozemku, PďC č. 524/I
zastavanáplocha a nádvorie o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 1 v registri C katastľa
nehnuteľností, vedený katastrálnym odborom, okľesného úradu v Šaľ.

2. Nájomca dtn25.O5.2O2t poŽiadallistom o predĺŽenie doby nájmu.

Zmluvné strany sa na zék|ade uvedených skutočností a v súlade s č1. VIII., ods. 3

Zmluvy dohodli na uzatvoľení tohto dodatku č. 1.

čl. ilI.
PREDMET DODATKU

1. V čl. IV. zmluvy,,Doba nájmu" sa vypúšťa znenie ods. 1 analuádza sa týmto znením
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1 . ,,Prenajímateľ pľenajíma Predmet nájmu Nájomcovi na dobu určitú do 31 .07 .2021.''

2 Nájomca v roku 202l zap|ati| nájomné podl'a Zm|uvy vo výške 49,73 Eur dňa

04.05.2021.
Dopočítané nájomné (za dva mesiace) vo výške 33,24 Eur (slovom: tridsaťtri eur

dvadsat'štyri centov) uhľadí Nájomca pľevodným pľíkazom prostľedníctvom peňa žneho

ústavu na účet Pľenajímateľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy s pouŽitím

variabilného symbolu 2l2 002, prípadne v hotovosti do pokladne Pľenajímateľa v lehote

do 15 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

čl. ry.
Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na

webovom sídle mesta Šaľa a je platný dňom podpisu zmluvných strán. Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celého dodatku na webovom sídle mesta Šaľa v zmysle $ 5a

zákona číslo 21112000 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciám a o zmene a

doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.

2. ostatné podmienky dohodnuté v Zm|uve zostávaji nezmenené v platnosti a účinnosti

Tento dodatok č. l je neoddeliteľnou súčasťou Zm|uvy o nájme é.207/202l zo dŕra

19.04.2021.

Tento dodatok č' 1. je vyhotovený vtroch (3) vyhotoveniach, z ktoých Nájomca
pľevezme jedno (1) vyhotovenie a Pľenajímateľ dve (2) vyhotovenia.

Zm|uvné stľany vyhlasujú, že si tento dodatok č. l pľečítali, jeho obsahu

rozumejú, vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný a zrozumiteľný prejav ich vôle a na znak
súhlasu pľipájajú svoje podpisy.
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