
Dodatok č. 2
k Nájomnej zmluv e č. 78/2017 na pozemok

uzatvorený v zmysle $ óó3 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb' občiansky zákonník v znení
neskoľších predpisov

1

ev. č': 60312021

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Pľenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
lČo: 00 306 l85
DIČ: 202lO24O4g
(ďalej len ,, Prenajímateľ")

2. Nájomca: ENVI_GEOS Nitľa, s.ľ.o.
Zapisaný v oR SR okľesného súdu Nitra, oddiel: Sro,
v|ožkačíslo: 3307AlI

Sídlo: Koľýovská 20,951 4I LuŽianky
Konajúci: Doc' Ing. Štefan Sklenár, CSc. - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka' a.s.

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4003 3258
IČo: 31 434 347

IČ: DPH: SK2020405893
Telefon: 0371772 3050
Technický riaditeľ: Ing. Andrej Kriška
Mobil: 0903 619 508

E-mail: kriska@envigeos.sk
(ďalej ĺen,,Nájomca")
(všetci účastníci zmluvy v d'aĺšom texte spoločne ako ,,zmluvné sĺrany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné stľany uzatvoľili dňa 15.02.2017 Nájomnú zmluvu č. 78l20l7 na pozemok
(ďalej aj ako ,,Zm|uva"), pľedmetom ktorej je nájom nehnuteľností - pozemkov Vo

ýučnom vlastníctve Pľenajímateľa parc. CKN č. 79ll1r, zastavané plochy anádvoria
o výmere 4578 m2 a paľc. CKN č. 79Il28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2,

vedených katastrálnym odboľom okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na LV č. 1 (ďalej aj ako ,,predmet nájmu").
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Nájomca listom zo dňa l8'8.202l požiada| pľenajímatel'a o zniŽenie výmery predmetu
nájmu, nakol'ko ľeálne pľenajatú výmeru parcely CKN č. 79ll7 nevyuŽiva.

Prenajímatel'výslovne súhlasí so zniŽenim výmeľy predmetu nájmu zparcely 79ll1 na
703 m2 s účinnost'ou od 01 .Ol.2022.

Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany výslovne dohodli na uzatvoľení
tohto Dodatku č. 2kZmluve (d'alej aj ako,,Dodatok").

čl. m.
PREDMET DODATKU

Včl. V' ,,CENA NÁJMU" Zmluvy sa ruší znenie odseku č. l anahľádza sa
nasledovným znením:

,,Cena nájmu (',nájomné") za predmet nájmu je stanovená podľa prílohy č. 1 Zásad
hospodáľenia s majetkom mesta Šal'a v platnom zneni, nasledovne:
a) Zapozemok parc. CKN č. 79llI o výmere 4578 m2 uživaný dvoľ vo výmere 7O3 m2

703 x2,158 EUR/m2lrok: 1517,07 EUR/rok

b) Zapozemok parc. CKN č' 791/28 o výmere 82m2 užívaný ako pozemok pod stavbou:
82m2 x 4,375 EUR/m2lľok x 4,315 EUR/m2lrok : 353,83 EUR/rok

Spolu a + b : 1870'90 EUR/ľok (slovom: jedentisícosemstosedemdesiat eur
a devät'desiat centov).

čl. ry.
zÁvrnľčNÉ USTANovENIA

Tento Dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu oprávnenými zásfupcami obidvoch
zmluvných strán a zmluvné strany sa výslovne dohodli v súlade s ust' $ 47aods.2 zákona
č.40/1964Zb. občiansky zákonník v zneni neskoľších predpisov, že účinnost'nadobudne
po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa dňa O|.OI.2O22. Povinnosť zmluvu
zveľejnit' vypl;ýva z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k inťormáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom zneni.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

ostatné ustanoveniaZmluvy t;ym-to Dodatkom nedotknuté zostávajinezmenené v celom
rozsahu v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) ľovnopisoch povahy originálu' zktoýchjedno
(l) vyhotovenie prevezme Nájomca a dve (2) vyhotovenia Pľenajímateľ po jeho podpise
oboma zmluvnyrni stranami.

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.78l20I7 na pozemok 2lĺ

I

2

J

4



5 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vypl1ivajúcich poľozumeli, ich prejavy vôle vyjadrené
písomne v tomto Dodatku sú dostatočne jasné, určite azrozumitel'né, podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Nitľe, ..0.:!r... .2021 V Sali \4{ ..2021

Za Nájomcu. Za Prenajímateľa.
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Doc.Ing. Sklenár, CSc. J
spoločnosti

ENVI_GEOS Nitľa, s.r.o.
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