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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č..14512020

uzaweý v zmysle ust. $ 685 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zĺíkonníľ')

Evidenčné číslo Prenaj ímateľa: 4701202l

čHnok I.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa

Zasfupený: Mgr. Jozef Belic\ý, primátoľ mesta

IČo: 00 306 185

Bankovéspojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,

IBAN: SK8209000000005124306282

IČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenaj ímateľ" )

2. Nájomca:
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:

Peteľ Dobľovodslcý

a manželka: Lucia Dobľovodskáo
Trvale bytom:
Narodená:
Rodné číslo:
(ďalej len,, Nájomcovia")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

čHnok II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné stľany uzatvorili dňa 19.10.2020 Nájomnú zmluvu č,. 14512020, účinná dňa
22.102020 (ďalej aj ako ,,ZmLuvď'), predmetom ktoľej je nájom byfi č.29 v bytovom
dome s. č.2138/3, postavený naparcele CKN č. 3l98l3l2 ĺachádzajúci sanaul. Rímskej
v Šali - Veči, vedený katastrálnym odborom okĺesného uradu Šaľapľe obec a katastrálne
inemie Šaľa na LV č. l.

2. Na základe Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo
2l38l3, dáfum |zl}Oz1,vyhotoviteľ Ing. LíviaPoľubská, Vlčany č. 1660, 925 84V1čany,
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ktorú dal vyhotoviť Pľenajímateľ, bol zistený ľozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej

v Zmluve oproti skutkovému stavu podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Uznesením é.3l202l _ XXN. z 3. zasadĺltia Mestského zastupiteľstva v Šdi zo dtla

24.06.2021 bola určená výška nájomného bytov v bytoých domoch na ulici Rímska

v Šdi _ Veči vo qýške 2,23 EUVmesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č.

I5Ol2Ol3 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. $ 2 ods.

1 písm. g) zákonač).44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

v platnom zneni s účinnosťou od 01 .07.202I. Prenajímateľ je v zmysle čl. V. ods. 8

Zmluvy oprávnený jednostľanne zvýšiť vyšku nájomného na základe rozhodnutia

Mestského zastupitel'stva v Šali.

Zuvedených dôvodov sa Zmluvné stľany pre vylúčenie akýchkoľvek pľávnych

pochybností dohodli na uzatvoľení tohto Dodatku č. 1 k Zmllxe (ďalej len,,Dodatoľ').

čhnok III.
Predmet dodatku

V čl. III. ,,Predmet nájmu" odsek I Zmluvy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia

medziprvou a druhou čiaľkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 7l'9l Íĺŕ" anahĺáďzasa

slovným spojením s nasledovným mením:

,'s celkovou podlahovou plochou 74,82 Í7ŕ".

V č1. n. ,,Predmet nájmu" Zmluvy sa v odseku 2 ruší znenie bodu 2.2. anahrádza sa

nasledovným znením:

,,Celková výmeľa podlahovej plochy Bytu vľátane pľíslušenstva je 74,82 rĺŕ".

V čl. v. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad Za plnenia

poskytovaných s užívaním bytuoo sa ruší znenie odseku 2 anaLlrádza sa nasledovným

znením:

,,Zmluvné strany sa dohodli na Nájomnom v sume: 166'85 EUR (slovom:

jednostošesťdesiatšesť eur a osemdesiatpäť centov)."

V čl. v. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia

poskytovaných s užívaním bytu" sa ruší menie odseku 6 anahľádza sa nasledovným

znením:

,,Zmluvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhĺady Nájomného

spolu s úhľadou za plnenia poskytovaných s užívaním bytu (ďalej len ,,Nájomné")

v sume: 295172 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatpäť eur a sedemdesiatdva centov)."
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ČHnok IV.
osobitné dojednania

Nájomcovia sa ýslovne zaväzujú uhradiť Nájomné vo výške uľčenej podľa tohto

oďatku aj zafaktlcké uŽívanie Býtu odo dňa 0l .O7.2O2l do dňa nadobudnutia účinnosti

tohto Dodatku.

Nájomcovia sa výslovne zaväzujiuhľadiť Prenajímateľovi rozdie| zdepozitu pôvodne

z1šženého podľa_ čl. vI. ods. 1 Zmhlvy pľi podpise Zmlruvy a depozitu 6 mesačného

nájomného uľčeného podľa tohto Dodatku v celkovej ýške 70,20 EUR (slovom:

seäemdesiat euľ a dvadiať centov) najneskôr pľi podpise tohto Dodatku'

čhnok V.
Záxerečné ustanovenia

1. ostatné ustanovenia Zmllvy tymto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené

v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stľanami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.

Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého Dodatku vrátane zveľejnenia ich

osobných údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť Dodatok zverejniť vyplýva

z ustanovenia $5a zákona č. 2III2OO0 Z.z. o slobodnom pľístupe k informáciám

ao 7Ínenea doplnení niektoqich zákonov (zákono slobode infoľmácií ) v platnom znení.

3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy'

4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia

pľevezmú Nájomcovia, dve (2) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa, spol' s ľ'o'

5. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu ľozumejú,

potvľdzujú, Že obsahuje uľčiý, jasny aztoztlmiteľný pľejav ich vôle ana znak súhlasu

pripájajú svoje podpisy.

Šuľu,41,.} ....202I

Za Nájomcov:

Šaľa, 202r

Za Prenajímateľa:

,;;:^;,f {;Y;;" dský a Lucia Dobľovodská

aJ, oodutok č. l k Nájomnej zmluve

....... //.............../ r. .

vtf,r. rczef Peticky/

ýĺ^ato, $79,ťal'a


