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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č,. |1612020

uzavreý v zmysle ust. $ 685 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zĺĺkonníkv znení

neskoľších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonníľ')

Evidenčné číslo Pľenajímateľa: 499 l202I

Čhnok I.
Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7,92715 Šal'a

Zasfupený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

IČo: 00 306 185

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

DIČ: 202t024049
BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

1

2.

2.

Nájomca:
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:

Fľantišek Loži

I

a manželka: Kľistína Ložiová,
Trvale bytom:

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

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné stľany uzatvorili dňa 26.08.2020 Nájomnú zĺrluvu č,. 11612020, účinná dňa

28.08.2020 (ďalej aj ako ,,Zmluvď')' predmetom ktoľej je nájom bytx č).24 v bytovom

dome s. é.2139/5' postavený na paľcele CKN č. 3l98l3l3 nachádzajúci sa na ul. Rímskej

v Šali _ Veči, vedený katastľálnym odboľom okľesného úľadu Šaľapre obec a katastrálne

územie Šaľa na LV č. 1.

Na zaklade Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo
2l39l5'dátum l2lzlz},vyhotoviteľ Ing. LíviaPorubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,
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ktoru dal vyhotoviť Prenajímatel'' bol zistený rozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej

v Zmluve oproti skutkovému stavu podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Umesením č,. 3l202I _ xxN. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa

24.06.202I bola určená výška nájomného bytov v bytoých domoch na ulici Rímska
v Šali _ Veči vo výške 2,23 ELJVmesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č.

15Ol2Ol3 Z.z. o Štátnom fonde rczvojabývania v platnom zneriv spojení s ust. $ 2 ods.

l písm. g) zákonač.44312010 Z. z. o dotáciách naronoj bývania a o sociálnom bývaní
vplatnom znení súčinnosťou od 01.07.202l. Prenajímateľ je vzmysle čl. V. ods. 8

Zmluvy opľávnený jednostranne mýšiť ýšku nájomného na základe ľozhodnutia

Mestského zastupiteľstva v Šali.

Z uvedených dôvodov sa Zmluvĺé stľany pre vylúčenie ahýchkoľvek pľávnych
pochybností dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len ,,Dodatoľ').

ČHnok III.
Pľedmet dodatku

V čl. n. ,,Predmet nájmu" odsek I Zm|uvy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia

medzi prvou a druhou čiarkou: 
''s 

celkovou podlahovou plochou 78,63 m2" anahrádza sa

slovným spojením s nasledovným znením:

,,s celkovou podlahovou plochou 81,93 m2".

V č1. m. ,,Pľedmet nájmu" Zmluvy sa v odseku 2 ruší znenie boďu 2.2. aĺahrádza sa
nasledovným znením:

,,Celková qýmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 8I,93 mz*.

V č1. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhrad za plnenia
poskytovaných s uŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 2 anabrádza sa nasledovným
znením:

,,Zmluvné strany sa dohodli na Nájomnom v sume: I82r70 EUR (slovom:
j ednostoosemdesiatdva euľ a sedemdesiat centov)."

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhĺad Za plnenia
poskytovaných s uŽívaním bytď' sa ruší znenie odseku 6 anabrádza sa nasledovným
znením:

,,ZmIuvné stľany sa nepochybne dohodli na celkovej vyške mesačnej úhľady Nájomného
spolu s úhradou za plnenia poskytovaných s užívaním bytu (ďalej len 

',Nájomné")
v sume: 281'53 EUR (slovom: dvestoosemdesiatjeden eur a päťdesiattri centov).'o
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čhnok Iv.
Osobitné dojednania

Nájomcovia sa výslovne zavänljú uhĺadiť Nájomné vo rnýške uľčenej podľa tohto

Dodatku aj zafaktické uŽívanie Bytu odo dŤr-0l.07.2021 do dňa nadobudnutia účinnosti
tohto Dodatku.

Náj omcovia sa qýslov ne zaväzlljí uhľadiť Pľenaj ímateľovi rozdi el z depozitu pôvodne

z|ožeĺého podľa čl. VI. ods. 1 Zm\uvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6 mesačného

nájomného uľčeného podľa tohto Dodatku v celkovej výške 78'30 EUR (slovom:

sedemdesiatosem eur a tridsať centov) najneskôr pri podpise tohto Dodatku.

čHnok V.
Záxerečné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy t'ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené

v platnosti a účinnosti.

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 vľátane zveľejnenia ich

osobných údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnosť Dodatok zverejniť vyplýva

z ustanovenia $5a zákona č. 2lIl2000 Z.z. o slobodnom pľístupe k informáciám

a o Znene a doplnení niektoých zákonov (zákoĺo slobode informácií ) v platnom zsteni.

3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

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

prevezmú Nájomcovia, dve (2) Pľenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa, spol. s r.o.

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

potvrdzujú, Že obsahuje určity, jasný azĺozlmítel'ný prejav ich vôle aĺa znak súhlasu

pľipáj ajú svoje podpisy.

Šuľu,?.4...á,.zozĺ Š uľu,..||:..{.:..-202I

Za Nójomcov Za Prenajímateľa:
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František Loži a Kĺistína Ložiová
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