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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č.6112021,
uzaweý v zmysle ust. $ 685 a násl. zžkoĺač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších predpisov (ďalej len,,občiansky zĺíkonníľ')
Evidenčné číslo Prenaj ímateľa: 47 I l202l

Clánok I.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nrímestie Svätej Tľojice 7,927 15 Šaľa
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický' primátor mesta
lČo: 00 306 185

Bankovéspojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,
IBAN: SK8209000000005124306282
tČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2I024O49
BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

2. Nájomca: Miľoslav Skaliclý
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:
(ďalej len,,Nájomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzafuorili dňa 02.06.2021 Nájomnú zrľlluvu č. 6tl202l, účinná dňa
03.06.202l (ďalej aj ako ,,Zmluvď'), predmetom ktorej je nájom bytu č.30 v bytovom
dome s. č.2138/3, postavený napaľcele CKN č. 3l98l3l2 nachádzajúci sanaul. fumskej
v Šali _ Veči, vedený katastľálnym odboľom okľesného úľadu Šaľapľe obec a katastrálne

územie Šaľa na Lv č. 1.

Na zaklade Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo
2I38l3, dátum I2lzl2\,vyhotoviteľ Ing. LíviaPoľubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,
ktoru dal vyhotoviť Prenajímateľ, bol zistený ľozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej

v Zmluve oproti skutkovému staw podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Umesením č.3l2O2I _ XXN. z3. zasadĺutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dťra

24.06.202I bola určená vyška nájomného bytov v bytových domoch na ulici Rímska
v Šali _ Veči vo výške 2,23 ElJVmesiac/m2 podlďrovej plochy bytu podľa zákona é.
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I5012OI3 Z.z. o Štátnom fonde ronojabývania v platnom znenív spojení s ust. $ 2 ods.
1 písm. g) zákonač.44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývaĺiaa o sociálnom bývaní
vplatnom zneni súčinnosťou od 01.07.202I. Prenajímateľ je vzmysle čl. V. ods. 8
Zmluvy oprávnený jednostranne zvýšiť vyšku nájomného na základe ľozhodnutia
Mestského zastupiteľswa v Šali.

Z uvedených dôvodov sa ZmIuvne stľany pľe vylúčenie akýchkoľvek právnych
pochybností dohodli nauzatvorení tohto Dodatku č. 1 k ZmLuve (ďalej len,'Dodatok'o).

čhnok III.
Predmet dodatku

V čl. n. ,,Pľedmet nájmu" odsek I ZmIuvy sa v bode 1.l. ruší znenie slovného spojenia
medzi prvou a druhou čiaľkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 7I,9l Í7ŕ* aĺa\lĺádza sa
slovným spojením s nasledovným znením:

,,s celkovou podlahovou plochou 74,98 m2".

V čl. n. ,,Predmet nájmu" Zmluvy sa v odseku 2 ruší znenie bodu 2.2. anahrádza sa
nasledovným znením:

,,Celková qýmera podlahovej plochy Bytu vrátane pľíslušenstva je 74,98 m2".

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhrad za plnenia
poskytovaných s uŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 2 ana\lrádza sa nasledovným
znením:

,,Zmluvné strany sa dohodli na Nájomnom V sume: 167,2l EUR (slovom:
jednostošesťdesiatsedem eur a dvadsatJeden centov).,,

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhĺad za plnenia
poskytovaných suŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 6 anafuádza sa nasledovným
znením:

,,Zmluvĺé strany sa nepochybne dohodli na celkovej ýške mesačnej úhĺady Nájomného
spolu s úhľadou za plnenia poskytovaných s užívaním bytu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: 289'05 EUR (slovom: dvestoosemdesiatdeväť eur a päť centov)."

Clánok IV.
Osobitné dojednania

Nájomca sa výslovne zaväzuje uhradiť Nájomné vo výške určenej podľa tohto Dodatku
aj za faktické uŽívanie Bytu odo dňa 0I.07.2O2I do dňa nadobudnutia účinnosti tohto
Dodatku.

Nájomca sa ýslovne zavänlje uhĺadiť Pľenajímateľovi rozdiel zdepozitu pôvodne
zloženého podľa čl. VI. ods. 1 Zm|uvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6 mesačného
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nájomného určeného podľa tohto Dodatku v celkovej výške 72,34 EUR (slovom:
sedemdesiatdva euľ a tľidsaťštyri centov) najneskôr pľi podpise tohto Dodatku.

Y
Clánok V.

Zá'ľerečné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy dmto Dodatkom nedotknuté zostávají nezmenené
v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmhxné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku vrátane zverejnenia ich
osobných údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť Dodatok zsĺercjruť vyplýva
z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zÍnene a doplnení niektoľých zákonov (zákono slobode infoľmácií ) v platnom zneni.

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyľoch (4) vyhotoveniach, z ktoých jedno (1)

vyhotovenie prevezne Nájomca, dve (2) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šal'a, spol. s r.o.

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu ľozumejú,
potvľdzujú, že obsahuje uľčiý, jasny azroztlmitelhý prejav ich vôle ana znak súhlasu
prip áj ajú svoj e p o dpisy.

Šaľa, ./.L:ľ-:...2O2t Šuľu, .A.l..:!......2O2l

Za Nójomcu: Za Prenajímateľa:

Skaliclcý
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