
Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č,. 12812020

lzavreý v zmysle ust. $ 685 a násl. zákonač.40/1964 Zb. občíansky zákonnikv zneĺi
neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zíkonník')

Evidenčné číslo Pľenaj ímateľ a: 4l3 l202l

čHnok I.
Zmluvné stľany

1. Pľenajímatel': Mesto Šal'a i
Sídlo: Nĺímestie Svätej Trojice 7,92715 Šaľa
Zastúpeĺý: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

ĺČo: 00 306 185

Bankové spojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,
IBAN: SK8209000000005124306282
tČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
BIC: UNCRSKX
(ďalej len,, Prenajímateľ " )

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

Helena Hučková, rod.: ,

a manžel: Jozef Hučko
Trvale bytom:
Naĺodený:
Rodné číslo:
(ďalej len,, Nójomcovia")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

článoľ II.
Úvodné ustanovenia

Zmhuvne stľany uzatvoľili dŤn 7.10.2020 Nájomnú zmluvu č. 12812020, účinná dňa

14.10.2020 (ďalej aj ako ,,Zmluvď'), predmetom ktoľej je nájom byfu č. 2 v bytovom

dome s. č.2I37ll, postavený na parcele CKN č. 3l98l3l| nachádzajúci sa na ul. Rímskej

v Šali - Veči, vedený katastľálnym odborom okľesného uradu Šaľa pre obec a katastrálne

:územie Šaľa na LV č. 1.
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2. Na zĺĺklade Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo
213711, dátum L2l2\2\,vyhotoviteľ Ing. Lívia Poľubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,
ktoru dal vyhotoviť Prenajímateľ, bol zistený rozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej
v Zmluve oproti skutkovému stavu podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Uznesením č,. 3l202l _ xxIV. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
24.06.202I bola určená vyška nájomného bytov v bytoých domoch na ulici Rímska
v Šali _ Veči vo výške 2,23 ElJVmesíaclm2 podlahovej plochy bytu podl'a zákona č.
I5Ol2013 Z.z. o Štát 

'om 
fonde rozsĺojabývania v platnom zneĺív spojení s ust. $ 2 ods.

1 písm. g) zákonač,.44312010 Z. z. o dotáciách na ľozvoj bývania a o sociálnom bývaní
vplatnom zneni súčinnosťou od 01.07.202I. Prenajímateľ je vzmysle č1. V. ods. 8

Zmluvy oprávnený jednostľanne zv'ýšiť výšku nájomného na zákIade rozhodnutia
Mestského zastupiteľswa v Šali.

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

čhnok III.
Predmet dodatku

V č1. il. ,,Predmet nájmť'odsek l Zmluvy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia
medzipľvou a drúou čiarkou: 

',s 
celkovou podlahovou plochou 55,5I Í7ŕ* aĺaÍlľádza sa

slovným spojením s nasledovným znením:

,,s celkovou podlahovou plochou 54,60 m2".

V č1. ilI. ,,Pľedmet nájmu" Zm|uvy sa v odseku 2 ruší znenie bodu 2.2. analtádza sa
nasledovným znením:

,,Celková qýmeľa podlahovej plochy Bytu vrátane pľíslušenstva je 54,60 m2".

V č1. v. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia
poskytovaných s uŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 2 aĺahrádza sa nasledovným
mením:

,,Zmlwné strany sa dohodli na Nájomnom v sume: Í21176 EUR (slovom:
j ednostodvadsatJ eden euľ a sedemdesiatšesť centov).o'

V čl. V. ,,Výška, splatnost' a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia
poskytovaných s užívaním bytu" sa ruší menie odseku 6 aĺahrádza sa nasledovným
znením:

,,Zmluvné stľany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhľady Nájomného
spolu s úhľadou za p|nenia poskytovaných s užívaním bytu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: 243123 EUR (slovom: dvestoštyridsat'tri euľ a dvadsattľi centov)."
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článok IV.
Osobitné dojednania

Nájomca sa ýslovne zaväzuje uhľadiť Nájomné vo ýške uľčenej podľa tohto Dodatku
aj za faktické uŽívanie Bytu odo dňa 01 .07.202l do dňa nadobudnutia účinnosti tohto
Dodatku.

Nájomca sa ýslovne zaväzuje uhĺadiť Prenajímateľovi rozdiel zdepozitu pôvodne
z|oženého podľa čl. VI. ods. 1 Zmluvy pri podpise Zmluvy a depozitu 6 mesačného
nájomného určeného podľa tohto Dodatku v celkovej ýške ll',97 EUR (slovom:
jedenásť euľ a deväťdesiatsedemcentov) najneskôr pri podpise tohto Dodatku'

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zm|uvy ýmto Dodatkom nedotknuté zostávaj'Ú nezmenené
v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oboma Zmluvĺými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého Dodatku vrátane zverejnenia ich
osobných údajov v ľozsahu mena a pľiezviska. Povinnost' Dodatok zverejniť r,yplýva
z ustanovenia $5a zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám
a o ZÍmene a doplnení niekto4ých zákonov (zákon o slobode informácií ) v platnom znení'

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy

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

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu rozumejú,
potvľdzujú, Že obsahuje určiý' jasny azĺozumiteľný prejav ich vôle aĺaznak súhlasu
pripájajú svoje podpisy.

Šuru,l.Ť.:.'{....rrr, Šuľu,..4],.{ .....2O2I

Za Nájomcu Za Pľenajímateľa
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Helena Hučková a Jozef Hučko
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