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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve č.l5l202l
uzavreý v zmysle ust. $ 685 a násl. zákonaé. 4011964 Zb. občiansky zákoĺrník v znení

neskoľších pľedpisov (ďalej len,'občiansky zĺĺkonník")

Evidenčné číslo Prenajímateľa: 4451202I

čHnok I.
Zmluvné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7,927 15 Šaľa

ZastÚpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta

IČo: 00 306 185

Bankovéspojenie: Slovenskáspoľiteľňa,a.s.,
IBAN: SK8209000000005124306282
IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2IO24049

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

Nájomca: Lucia Hubáčiková, ľod.: '

Tľvďe bytom:
Naľodená:
Rodné číslo:
(ďalej len,,Nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďaĺšom texte zmluvy aj ako ,,Zmluvné strany")

čtánok II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dŤr- 26'2.2021 Nájomnú zmluvu č. I5l202I, účinná dňa

3.3.202I (ďalej aj ako ,,Zmluvď')' predmetom ktorej je nájom bytu č.2 v bytovom dome

s. č.2138/3, postavený naparcele CKN č. 3I98l3I2nachádzajúci sanaul. Rímskej v Šali
- Veči, vedený katastľálnym odborom okľesného uľadu Šaľa pľe obec a katastľálne

územie Šaľa na LV č. 1.

Na zrĺklade Dokumentácie skutkového stavu budovy bytového domu súpisné číslo

2l38l3,dátum l2l2o2o,vyhotovitel'Ing. LíviaPorubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany,

ktoru dal vyhotoviť Pľenajímateľ' bol zistený rozdiel podlahovej plochy bytu uvedenej

v Zmluve opľoti skutkovému stavu podľa projektovej dokumentácie skutkového stavu.

Uznesením é. 3l2O2I _ XxV. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo día
24.06.202I bola uľčená ýška nájomného bytov v bytových domoch na ulici Rímska

v Šali - Veči vo výške 2,23 ETJVmesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákoĺa č.
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t50l2}13 Z.z. o Štátnom fonde romojabývania v platnom znenív spojení s ust. $ 2 ods.
1 písm. g) zŕkona č,. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v platnom znení s účinnosťou od 01 .07.202I. Pľenajímateľ je v zmysle čl. V. ods. 8

Zmluvy oprávnený jednostľanne zýšiť vyšku nájomného na základe rozhodnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali.

Zuvedených dôvodov sa Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek právnych
pochybností dohodli na uzatvoľení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len 

''Dodatok").

čHnok III.
Pľedmet dodatku

V čl. m. ,,Pľedmet nájmu" odsek I Zmluvy sa v bode 1.1. ruší znenie slovného spojenia
medziprvou a dľuhou čiarkou: ,,s celkovou podlahovou plochou 43,28 m2" anabrádza sa

slovným spojením s nasledovným znením:

,,s celkovou podlahovou plochou 42,54 m2".

V čl. III. ,,Predmet nájmu" Zmluvy sa v odseku 2 ruší znenie bodu 2.2. analtádza sa
nasledovným znením:

,,Celková výmeľa podlahovej plochy Bytu vrátane pľíslušenstva je 42,54 m2".

V č1. V. ,,Výška' splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia
poskytovaných s uŽívaním bytu" sa ruší znenie odseku 2 anal'rádza sa nasledovným
znenim;

,,Zmhlvné strany sa dohodli na Nájomnom v sume:94186 EUR (slovom: deväťdesiatštyri
euľ a osemdesiatšesť centov)."

V čl. V. ,,Výška, splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľad za plnenia
poskytovaných s užívaním bytu" sa ruší znenie odseku 6 analtádza sa nasledovným
znením:

,,Zm|uvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej vyške mesačnej úhľady Nájomného
spolu s úhĺadou za plnenía poskytovaných s uŽívaním bytu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: 202170 EUR (slovom: dvestodva eur a sedemdesiat centov)."

ČHnok IV.
osobitné dojednania

Nájomca sa ýslovne zaväzuje uhľadiť Nájomné vo výške uľčenej podľa tohto Dodatku
aj zafaktické uŽívanie Bytu odo dňa 01 .07.202I do dňa nadobudnutia účinnosti tohto
Dodatku.
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čbnok V.
Záverečné ustanovenia

ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávqú nezmenené
v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma ZmIuvĺými stľanami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celého Dodatku vrátane zverejnenia ich
osobných údajov v rozsahu mena a pľiezviska. Povinnosť Dodatok merejĺiť vyplýva
z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom pľístupe k informáciám
a o Znene a doplnení niekto4ých ziíkonov (zákono slobode informácií ) v platnom znení.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy

Tento Dodatok je vyhotovený v štyľoch (4) vyhotoveniach, z ktoých jedno (1)
vyhotovenie prevezme Nájomca, dve (2) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa, spol. s ľ.o.

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali ajeho obsahu rozumejú,
potvrdzujú, Že obsahuje uľčiý, jasný azĺoz-gmiteľný prejav ich vôle aĺa znak súhlasu
pľipájajú svoj e podpisy.

Šuľ u,,/. {..:..Í ;.. ror., Šaľa,.. 202r

Za Nájomcu Za Prenajímateľa
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Lucia Hubáčiková J

)Dodatok č. l k Nájomnej zmluve


