DODATOK č.4
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 1.1.1993
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 - starostom obce
IČO: 00329380 DIČ: 2021259416
Bankové spojenie: VÚB Spišská Nová Ves, exp. Gelnica č.ú.: 24323-592/0200

/ďalej len „prenajímateľ“/
a
2. Slovenská pošta a.s.
So sídlom: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Zastúpená: .............................................
.....................................................
...............................................................
IČO: 36631124
IČ DPH: SK2021879959
DIČ: 2021879959
Bankové spojenie: VÚV a.s., pobočka Bratislava
Č. účtu: 840212/0200
Fakturačná adresa: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Spoločnosť zapís. v OR OS Banská Bystrica odd: Sa, vložka č. 803/S
/ďalej len „nájomca“/

V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Mníšku nad Hnilcom č. 68/2015 zo dňa
23.3.2015 sa mení Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.1993 v nasledovných
bodoch :

Mení sa znenie čl. III „cena nájmu“ nasledovne :
1. Výška nájomného bola stanovená počnúc dňom 1.1.2016 na sumu :
- nájomné za predajnú plochu vo výške 9,93 € / rok x 55,76m2...................329,10 €
- náklady na služby spojené s nájmom .........................................................266,67 €
SPOLU...........................................................................................595,77 €/rok
Nájomca sa zaväzuje na úhradu za užívanie nebytových priestorov a služby poukazovať
pravidelne ¼ ročne na účet prenajímateľa č. 24323-592/0200 v sume 197,96 €. Dátum vzniku
daňovej povinnosti a deň splatnosti je ¼ ročne vždy do 5 dňa druhého mesiaca ¼ budúceho
roka.

***
Všetky ostatné ustanovenia
nájomnej zmluvy , ktorej sa tento dodatok č.4 stáva
neoddeliteľnou súčasťou, ostávajú nedotknuté. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
Dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, t.j. Obce Mníšek
nad Hnilcom v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tohto dodatku, a že tento je prejavom ich
pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú pod neho svoje podpisy.
V Mníšku nad Hnilcom, dňa ................................

prenajímateľ: ......................................

nájomca: ......................................

