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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č,.13712020

lzaweý v zĺrysle ust. $ 685 a násl. zákonač.4oll964Zb. občiansky zĺákonník v znení

neskoľších predpisov (ďalej len ,,občiansky zakonník")

Evidenčné číslo Pľenajímateľa: 44212021

čHnok I.
Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7,927 15 Šďa
Zasttryeĺý: Mgľ. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

IČo: 00 306 l85
Bankovéspojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,
IBAN: SK8209000000005124306282
IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2I024O49
BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

Nájomca:
Trvale bytom:

Naĺodená:
Rodné číslo:

Veľonika Kukiová, rod.:

a manžel: Róbert Kuki
Tľvale bytom:
Naľodený:

Rodné číslo:
(ďalej len,, Nój omcovia" )
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Zm\uvné strany uzatvoľili dŤn 7.10.2020 Nájomnú zmluvu č. 13712020, účinná dňa
14.10.2020 (ďalej aj ako ,,Zmlruvď'), predmetom kÍorej je nájom bytu č' 31 v bytovom
dome s. č.2l37l|, postavený na paľcele CK}I č.3198l3ll ĺachádzajici sa na ul. Rímskej
v Šali - Veči, vedený katastľálnym odboľom okľesného uradu Šaľa pre obec a katastľálne

územie Šaľa na LV č. 1.
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Na zaklade Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo
2137lI, dátum l2l2lz}'vyhotovitel'Ing. Lívia Poľubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,
ktoru dal vyhotoviť Pľenajímateľ, bol zistený rozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej
v Zmluve oproti skutkovému stavu podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Uznesením č,. 3l2O2I _ XXIV. z 3. zasadĺutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
24.06.202l bola určená vyška nájomného bytov v bytových domoch na ulici Rímska
v Šaľ _ Veči vo qýške 2,23 EIJR/mesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č.

15Ol2Ol3 Z.z. o Štát''om fonde rozvojabývania v platnom znenív spojení s ust. $ 2 ods.
l písm. g) zékona č. 44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
vplatnom znení s účinnosťou od 01.07.202l. Prenajímateľ je v zmysle č1. V. ods. 8

Zmluvy oprávnený jednostranne mýšiť výšku nájomného na základe rozhodnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali.

Z uvedených dôvodov Sa Zmluvné stľany pre vylúčenie akýchkoľvek právnych
pochybností dohodli na uzatvoľení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len,,Dodatok").

ČHnok III.
Pľedmet dodatku

V čl. m. ,,Predmet nájmť'odsek I Zmlwy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia
medzi pľvou a druhou čiarkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 78,63 rlŕoo anahrádza sa

slovným spojením s nasledovným mením:

,,s celkovou podlahovou plochou 8I,79 Í7ŕ*.

V čl. m. ,,Predmet nájmu" Zmhxy sa v odseku 2 ruší znenie boďu 2.2. anahrádza sa

nasledovným znením:

,,Celková qýmera podlahovej plochy Bytu vľátane príslušenstva je 8l,79 m2".

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhrad Za plnenia
poskytovaných sužívaním bytuo' sa ruší znenie odseku 2 ana\ĺádza sa nasledovným
znenim:

,,Zmluvĺé strany sa dohodli na Nájomnom v sume: l82r39 EUR (slovom:
j ednostoosemdesiatdva eur a tľidsaťdeväť centov)."

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia
poskytovaných sužívaním bytu" sa ruší znenie odseku 6 anahľádza sa nasledovným
znením:

,,Zmluvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhrady Nájomného
spolu s úhľadou za plnenia poskytovaných s uŽívaním bytu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: 263'52 EUR (slovom: dvestošesťdesiattri euľ a päťdesiatdva centov)."
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čHnok IV.
osobitné dojednania

Nájomcovia sa qýslovne zavänljú uhľadiť Nájomné vo výške určenej podľa tohto
Dodatku aj za faktické llžívanie Bytu odo dÍĺa 0l .07 .2021 do dňa nadobudnutia účinnosti
tohto Dodatku.

Nájomcovia sa qýslovne zaväanjí uhľadiť Prenajímateľovi rozdieI zdepozitu pôvodne
zloženého podľa čl. VI. ods. 1 Zmluvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6 mesačného
nájomného určeného podľa tohto Dodatku v celkovej ýške 73,04 EUR (slovom:
sedemdesiattľi eur a štyri centy) najneskôr pri podpise tohto Dodatku.

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené
v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmh,xĺými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmĺuvné stľany súhlasia so zverejnením celého Dodatku vrátaĺe zveľejnenia ich
osobných údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť Dodatok zveľejniť vyplýva
z ustanovenia $5a zakona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom pľísfupe k iďoľmáciám
a o änene a doplnení niektoých zákonov (zákoĺo slobode informácií ) v platnom znení.

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, zktoýchdve (2) vyhotovenia
prevezmú Nájomcovia, dve (2) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa, spol. s r.o.

ZmÍuvné stľany vyhlasujú, Že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu rozumejú,
potvľdzujú, že obsahuje určity, jasny azrozlmitel'n;i pľejav ich vôle ana znak súhlasu
pripáj ajú svoje podpisy.

Šuľu, !ĺ?...7,...2021 Šuľu, ../*.J :....202l

Za Nájomcov: Za Prenajímateľa:
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V beľt Kuki Mgľ. Jozef

JDodatok č. l k Nájomnej zrnluve

*

primátoľ mesta Šaľa


