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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č.8612020
uzavreý v zmysle ust. $ 685 a násl. zálkonaé.40/1964 Zb. obč:iarlsky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

Evidenčné číslo Pľenaj ímateľa: 429 l202I

čHnok I.
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa

Zastipeĺý: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

IČo: 00 306 l85
Bankovéspojenie: Slovenskáspoľiteľňa,a.s.,
IBAN: SK820900000000s124306282
IČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

Nájomca: Matúš Lešš
Trvale bytom:

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

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvĺe strany uzatvoľili dŤn 26.8.2020 Nájomnú zmluvu č. 8612020' účinná dňa

28.8.2020 (ďalej aj ako ,,Zmluvď'), predmetom ktorej je nájom bytu č. 18 vbytovom

dome s. č.2l37l|, postavený na paľcele CKN č. 3l98l3ll nachádzajúci sa na ul. Rímskej

v Šali _ Veči, vedený katastľálnym odborom okesného uradu Šaľapľe obec a katastrálne

územie Šaľa na LV č. 1.

2. Na základe Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo

2137/l,dátum |2lzo2\,vyhotoviteľ Ing. LíviaPorubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,

ktoru dal vyhotoviť Prenajímateľ, bol zistený rozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej

v Zmluve opľoti skutkovému stavu podl'a pľojektovej dokumentácie skutkového stavu.

3. Uznesením č. 3l202l _ XXIV. z 3. zasadnutia Mestského zasfupiteľstva v Šali zo dňa

24.06'202I bola uľčená vyška nájomného bytov v býových domoch na ulici Rímska

v Šali - Veči vo ýške 2,23 ElJR/mesiaclrrŕ podlahovej plochy bytu podľa zákona č.
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I50l20I3 Z.z. o Štátnom fonde romojabývania v platnom zneniv spojení s ust. $ 2 ods.

1 písm. g) zákonač.443l20t0 Z. z. o dotáciách na ľozvoj bývania a o sociálnom bývaní

v platnom z'ĺeni s účinnosťou od 01 .07.202l. Pľenajímateľ je v zmysle čl. V. ods. 8

Zm|uvy oprávnený jednostľanne zvýšiť výšku nájomného na zák|ade rozhodnutia

Mestského zastupiteľstva v Šali.

Z uvedených dôvodov sa ZmIuvĺé strany pre vylúčenie a[ýchkol'vek právnych

pochybností dohodli na uzatvoľení tohto Dodatku č. 1 k Zmhxe (ďalej len,,Dodatok").

ČHnok III.
Pľedmet dodatku

V čl. n. ,,Predmet nájmť' odsek 1 Zmluvy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia

medzípľvou a druhou čiarkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 55,2l Í7ŕ" a ĺahrádza sa

slovným spojením s nasledovným mením:

,,s celkovou podlahovou plochou 58,30 m2".

V č1. m. ,,Pľedmet nájmď' Zm|uvy sa v odseku 2 ruši znenie boďlu2.2. anahrádza sa

nasledovným znením:

,,Celková ýmera pod|ahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 58,30 m2'o.

V č1. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia

poskytovaných suŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 2 aĺahrádza sa nasledovným

znenim:.

,,Zfl1uvĺé strany sa dohodli na Nájomnom v Sume: 130,01 EUR (slovom: jednostotridsať

eur a jeden cent)."

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

poskytovaných suŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 6 aĺahĺádza sa nasledovným

znením:

,,ZmIuvĺé stľany sa nepochybne dohodli na celkovej ýške mesačnej úhľady Nájomného

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

v Sume: 236195 EUR (slovom: dvestotridsaťšesť euľ a deväťdesiatpäť centov)."

Clánok IV.
osobitné dojednania

Nájomca sa ýslovne zaväzuje uhľadiť Nájomné vo výške uľčenej podľa tohto Dodatku

aj za faktické užívanie Bytu odo dňa 01 .O7.202l do dňa nadobudnutia účinnosti tohto

Dodatku.

Nájomca sa ýslovne zaväzuje uhľadiť Pľenajímateľovi ľozdiel zdepozitu pôvodne

z1óŽeneho podľa čl. VI. ods. 1 Zm|uvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6ĺnesačného

nájomného určeného podľa tohto Dodatku vcelkovej vyške 65,25' E''UR (slovom:

šesťdesiatpäť eur a dvaäsat'päť centov) najneskôr pľi podpise tohto Dodatku.

fr

2

-t

4.

o

I

2

2Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve



v
Clánok V.

Zá.ľereóné ustanovenia

I ostatné ustanovenia Zmluvy ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezrnenené

v platnosti a účinnosti.

2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého Dodatku vľátane zveľejnenia ich
osobnýchúdajov vľozsahu mena apľiezviska. Povinnosť Dodatok nerejniť vyplýva
z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciilm
a o ZÍnene a doplnení niektoých ziĺkonov (zákono slobode iďormácií ) v platnom znení.
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Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

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

vyhotovenie prevenne Nájomca, dve (2) Pľenajímateľ ajedno (1) MeT Šaľa, spol. s r.o.

Zm|uvné stľany vyhlasuiú, že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu rozumejú,
potvrdzujú, že obsahuje uľčit'ý, jasný azĺonlmiteľný prejav ich vôle ana znak súhlasu
prtpáj ajú svoje podpisy.

Šuľu,tÍ,*}."..202l Šaľu,.l..8 .:....202l
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Za Nájomcu:
!,

Za Prenajímateľa:

* 'Ŕ

o *

ýĺ

Matúš Lešš . JozefB
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