Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve č'.48l202l
uzavľed v zĺrrysle ust. $ 685 a násl. zákonač.40l1964 Zb. občiansky zĺĺkonníkv znení
neskorších pľedpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")
EvidenčnéčísloPrenajímateľa: 43 I l202I

čHnok I.
Zmluvné stľany
1

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice 7,92? 15 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
IČo:
00 306 185
Bankovéspojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,

IBAN:
IČo:
DIČ:
BIC:

SK8209000000005124306282
00 306 185
2O2lO24049

I.INCRSKX

(ďalej len,, Prenaj ímateľ ")
2

Nájomca:

Alexandľa Langová, ľod.:

Trvďe bytom:
Naľodená:
Rodné číslo:
(ďalej len,,Nájomca")
(obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Úvodné ustanovenia
1

Zmluvĺe stľany uzatvorili dŕn 27.4.2021 Nájomnú zmluvu č. 48l202I, účinnádňa

30.4.2021(ďalej aj ako ,,Zm\uvď), pľedmetom ktoľej je nájom bytu č. 20 v bytovom
dome s. č:.2137lI, postavený na paľcele CKN č. 3l98l3ll nachádzajúci sa na ul. Rímskej
v Šali- Veči, vedený katastrálnym odborom okĺesného uradu Šaľapľe obec a katastrálne
izemie Šaľana LV č. 1.

2.

Na zĺĺkladeDokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisnéčíslo
2I37l1, dátum Izl2\z\,vyhotoviteľ Ing. LíviaPorubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,
ktoru dal vyhotoviť Prenajímateľ, bol zistený ľozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej
v Zmluve opľoti skutkovému stavu podľa pľojektovej dokumentácie skutkového stavu.

3.

Uznesením č. 3l2O2I _ )cilV. z 3. zasadĺutia Mestského zastupiteľstva v Šalizo diĺa
24.06.202I bola wčená ýška nájomného bytov v bytoqých domoch na ulici Rímska
v Šali_ Veči vo výške 2,23 EL]Nmesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č.
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1

I5012OI3 Z.z. o Štátnom fonde ronĺojabývania v platnom znenív spojení s ust. $ 2 ods.

písm. g) zákonač.44312010 Z. z. o dotáciách naľozvoj bývania a o sociálnom bývaní
vplatnom zneĺi súčinnosťouod 01.07.202L Prenajímatel' je vzmysle č1. V. ods. 8
Zmluvy opľávnený jednostranne mýšiťvýšku nájomného ĺa zá|<|ade rozhodnutia
1

Mestského zasfupitel'stva v Šali.
4

Zuvedených dôvodov sa Zmluvĺéstrany pre vylúčeniea\ýchkoľvek pľávnych
pochybností dohodli nauzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len,,Dodatok").

čHnok III.
Predmet dodatku
I

V čl. ru.

2

V čl. n. ,,Predmet nájmu" Zmluvy sa v odseku 2 rušíznenie bodu 2.2. anahtádza

nájmu" odsek I Zmluvy sa v bode l.1. rušíznenie slovného spojenia
',Predmet
medziprvou a druhou čiarkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 35,05 m2" a nahĺádza sa
slovným spojením s nasledovným znením:
,,s celkovou podlahovou plochou 34,71 m2".
sa

nasledovným znením:
qýmeľa podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 34,7I fiŕ*.
',Celková
a
J

čl. V.

,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľadZa plnenia
poskytovaných suŽívanímbytť'sa rušíznenie odseku 2 anahĺádza sa nasledovným
V

znením:

,,Zmluvĺéstľany sa dohodli na Nájomnom v sume: 77140

EUR

(slovom:

sedemdesiatsedem eur a štyridsať centov)."
4.

čl. V.

,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhĺadza plnenia
poskytovaných s užívanímbytu" sa rušíznenie odseku 6 anahĺádza sa nasledovným
V

znenim;
,,Zmluvné stľany sa nepochybne dohodli na celkovej vyške mesačnej úhľadyNájomného

úhĺadouza plnenia poskytovaných s uŽívaním byfu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: 156178 EUR (slovom:jednostopäťdesiatšesťeur a sedemdesiatosem centov)."

spolu

s

čHnok IV.

Osobitné dojednania
I

Nájomca sa výslovne zaväzllje uhradiť Nájomné vo qýške uľčenejpodľa tohto Dodatku
aj za faktické užívanieBytu odo dňa 0l.07 .202l do dňa nadobudnutia účinnostitohto
Dodatku.

2

Nájomca sa ýslovne zav'ázuje uhľadiťPrenajímateľovi rozdiel z depozitu pôvodne
z\oženéhopodľa čl. VI. ods. 1 ZmIuvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6 mesačného
nájomného určenéhopodľa tohto Dodatku v celkovej výške 10,73 EUR (slovom: desať
euľ a sedemdesiattľi centov) najneskôľ pľi podpise tohto Dodatku.
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2

ClánokV.

Záverečné ustanovenia
I

ostatné ustanovenia Zmluvy !ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajíl nezmenené

v platnosti a účinnosti.
2.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku vrátaĺe zverejnenia ich
osobných údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť Dodatok zvercjniť vyplýva
z ustanovenia $5a zákona č. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
ao zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode informácií ) v platnom znení.

J.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťouZmluvy.

4.

5

je

vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych jedno (1)
vyhotovenie pľevezme Nájomca, dve (2) Pľenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa,spol. s r.o.

Tento Dodatok

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítaliajeho obsahu rozumejú'
potvľdzujú,že obsahuje určid, jasný azĺonlrĺiteľnýprejav ich vôle ana znak súhlasu
pripáj ajú svoj e podpisy.
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