DODATOK č. 1
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 10.4.2006
uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
1.

Obec Mníšek nad Hnilcom
so sídlom Mníšek nad Hnilcom 292 ,055 64
zastúpená: Ing. Ľudovít Kujnisch - starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 7512117001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0075 1211 7001
IČO: 00329380
DIČ: 2021259416
SWIFT: KOMASK2X
/ďalej len „prenajímateľ“/

a
2.

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
v zastúpení: plk. Ing. Lýdia Halásová, riaditeľka Centra podpory Košice
na základe plnomocenstva č.p.: SHNM-OO-2015/000873-059 zo dňa 06. 10. 2015

Adresa doručovania: Centrum podpory Košice
Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000180023/8180
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
IČ DPH: nie je platcom DPH
/ďalej len „nájomca“/
sa v zmysle čl. VII. ods. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.04.2006 dohodli
na tomto dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve:

Čl. I
Predmet dodatku
1.

Čl. II. Predmet nájmu sa bod 2.1. mení nasledovne:

2.1 „Predmetom nájmu podľa nájomnej zmluvy je nebytový priestor nachádzajúci
sa v dome súpisné číslo 117 na parcele registra C KN č. 212 v katastrálnom území
Mníšek nad Hnilcom o celkovej výmere 71,68 m2 (ďalej len „predmet nájmu“).“

2.

Čl. IV. Výška a splatnosť nájomného a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru
sa mení nasledovne:
4.1. „Cena nájmu bola stanovená vo výške 10,00 € bez DPH/ročne počnúc rokom 2016.
Prenajímateľ bude nájom fakturovať jedenkrát ročne vždy do 30.06. v príslušnom
kalendárnom roku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.“
4.2 „Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi skutočné prevádzkové náklady za služby energie (vodné, plyn, elektrická energia) spojené s prenájmom nebytových priestorov
namerané podľa samostatných meračov.

4.3 „Vyúčtovanie skutočných prevádzkových nákladov prenajímateľ vykoná jedenkrát
ročne na základe došlých vyúčtovacích dodávateľských faktúr najneskôr do 31. mája
nasledujúceho kalendárneho roka na základe faktúry. Prílohou faktúry sú aj kópie
dodávateľských faktúr.“
4.4. „Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia a platí sa bezhotovostným
prevodom na účet prenajímateľa.“
Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy, ktorej sa tento dodatok č. 1 stáva
neoddeliteľnou súčasťou, ostávajú nedotknuté.
2. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti,
z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a nájomca tri vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tohto dodatku, a že tento je prejavom
ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho ho podpisujú.

V Mníšku nad Hnilcom, dňa .....................

___________________________
Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce

V Košiciach, dňa .......................

____________________________
plk. Ing. Lýdia Halásová
riaditeľka Centra podpory Košice

