Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve č.1'7ll201ó na pozemok

uzatvorený v zmysle $ 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonrlik v zneni
neskoľšíchpľedpisov
ev. č.: 759/202I

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnaľy
I

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastúpený: Mgľ' Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

GIBASKBX
00 306 l85
2O2IO24049

(ďalej len,, pľenajímateľ" )

)

Nájomca:
Miesto

lČo:

podnikania:

Maľek Belovič

Zapisaĺý v Živnostenskom registri okľesného úradu Šaľa

ČísloŽivnostenského registľa: 405-6287
Hlavnáč.45,927 0I Šaľa
37 5I2 625

(ďalej len,,nájomca")
( účastnícizmluvy v ďalšom texte spoločne ako ,,zmľuvné strany")
čl. il.

UVODNE USTANOVENIA
Zmluvné stľany uzatvorili dňa 05.05.2016 Nájomnú zmluvu č. 17112016 na pozemok
(ďalej aj ako ,,Zmluva''), predmetom ktorej je nájom nehnuteľností - pozemkov vo
ýučnom vlastníctve Prenajímateľa časťparc. C KN č. 2303120, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2 a časťparc. C KN č. L9g3ll4,ostatné plochy o qimere 57 m2,
vedených katastľálnym odboľom okľesného úradu Šaľapre obec a katastľálne územie
Šaľana
2.

J

LV č. 1 (ďalej aj ako

,,predmet nájmu").

Nájomca listom zo ďťla 10.03.202I oznám1| Pľenajímateľovizámer vybodovania letnej
terasy. Letná terasa bola vybudovaná adaná do užívania I.7.202I. Po jej vybudovaní
Pľenajímatel' dal vyhotoviť polohopisne a výškopisnézameľanie letnej teľasy azistil., Že
skutočná výmera letnej teľasy po jej vybudovani je78 m2.

Na základe uvedených skutočnostísa zmluvné strany dohodli na uzatvoľení tohto
Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako ,,Dodatok").
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čl. m.

PREDMET DODATKU
V čl. I _ "PREDMET NÁJMIJ" Zmluvy

sa rušíznenie ods. 1 a

naltádzasa nasledovným

znením:
,,Pľedmetom nájomného vzťahv sú pozemky vedené katastrálnym odborom okľesného
úradu Šaľapre obec a katastľálne územie Šaľav C ľegistri KN na LV č. 1 a to :

-

časťparc. č. 23O3/2O zastavané plochy a nádvoria o

výmeľe 19'5

m2

časťpaľc. č. l993l14 ostatné plochy o výmere 58,5 m2.

Predmet nájmu je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy."
2.

Včl. III. ,,CENA NÁJMU" Zmluvy

sa rušíznenie ods. 1 anahrádza sa nasledovným

znením:
,,Nájomné je stanovené v zmysle Zásadhospodáľenia s majetkom mesta Šaľav platnom
znení vo výške 20,- EUR/I m2/rok, čo pri celkovej výmere 78 m2 v celkovej sume 1560,-

EUR/rok (slovom: jedentisícpäťstošesťdesiateur), ktoré je nájomca povinný uhradiť do
10 dní odo dňa účinnostitoho Dodatku na účetPľenajímateľa uvedený v čl. I. Dodatku
Zmluve s vaľiabiln1im symbolom 2I2 002.
3

V čl. il.
znením:

',CENA

NÁJMU" Zmluvy

sa rušíznenie ods. 1 anahrádza sa nasledovným

,,Nájomné Nájomca kaŽdoročne počnúcľokom 2022 v celkovej sume 1560'- EUR
(slovom: jedentisícpäťstošesťdesiateuľ) uhľadíPrenajímateľovi bezhotovostným
prevodom v pľospech bankového účtuPrenajímateľa uvedeného v úvodnej časti tejto
Zmluvy vždy do 30.06. príslušnéhoľoka'"
-)

Rušísa celá Prílohač.7Zmluvy anabrádza sa novou Prílohou č. 1 Zmluvy podľa tohto
Dodatku.

4.

ostatné ustanoveniaZmluvy t1ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v celom
rozsahu v platnosti a účinnosti.

čl. ľ.

zÁvnnnčľÉusľĺNovENIA
I

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa.Zm|uvné strany súhlasia so zverejnením celého znenia Dodatku.

Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $5a zákona č. 2IIl2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

2.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťouZmluvy
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4.

Neoddeliteľnou súčast'outohto Dodatku ako aj Zmluvy je Príloha č. 1 - popis predmetu
nájmu.
Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch povahy originálu, zktoýchjedno
(1) vyhotovenie prevezme Nájomca a dve (2) vyhotovenia Prenajímatel'po jeho podpise
oboma zmluvnými stľanami.

5

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si text tohto Dodatku ľiadne a dôsledne prečítali,jeho
obsahu a právnym účinkomz neho vyplývajúcich porozumeli, ich prejavy vôle vyjadľené
písomne v tomto Dodatku sú dostatočne jasné, uľčitéa zrozumíteľné,podpisujúce osoby
sú opľávnené k podpisu tohto Dodatku anaznak súhlasu ho podpísali.

V Šali,

V Šali,..t'.'1.q........ zozl

2021

Za Prenajímateľa.

Za Nájomcu:

*
*

Mgľ. Maľek Belovič

Dodatok č' l k Nájomnej zmluve č. 17112016 na pozemok

ľ

.!

J

Belický
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