DODATOK č. 3
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 23.9.2003
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: Prima banka a.s.
IBAN: SK04 5600 0000 0075 1211 7001
/ďalej len „prenajímateľ“/

a
2.

Mgr. Janka Liptáková
S miestom podnikania Mníšek nad Hnilcom č.d.117, 055 64
IČO : 40 108 830
/ďalej len „nájomca“/

Mení sa znenie čl. I. a čl. IV nasledovne :
článok I. „Predmet zmluvy“ znie:
1.1.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v
budove súp.č. 117 na pozemku parc. KN „C“ č. 212 , zapísanej na LV č.1 pre kat. územie
Mníšek nad Hnilcom.

1.2.

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť nebytových priestorov, určených na prevádzku
lekárne, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti opísanej v bode 1. tohto článku zmluvy
o celkovej výmere 111,35 m2, z toho:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Názov miestnosti
zádverie
čakáreň a oficína
kancelária a denná miestnosť.
laboratórium
umyváreň
sklad HVLP
Sklad s priestorom na príjem, triedenie a uchovávanie obalov
WC pre personál
miestnosť na čistiace a dezinfekčné prostriedky
komunikačná chodba

m2
4
34,85
21,52
3,15
2,8
11,55
20,8
3,26
5,19
4,23
111,35

článok IV. „Nájomné“ znie:
1. Výška nájomného bola stanovená v zmysle VZN č. 1/2017 účinného od 8. 2. 2017
priestory predajne..................60,37 m2 x 12,95 €/rok...................781,79 €
skladové priestory ................50,98 m 2 x 6,9 €/rok.......................351,76 €
SPOLU...........................................................................................1133,55 €/rok
2. Nájomné je splatné polročne, najneskoršie do 15 dňa posledného mesiaca toho ktorého
polroka vo výške ½ ročného nájomného na účet prenajímateľa alebo v hotovosti do
pokladne obecného úradu v Mníšku nad Hnilcom.
***
Všetky ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy , ktorej sa tento dodatok č. 3 stáva
neoddeliteľnou súčasťou, ostávajú nedotknuté. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
Tento Dodatok č. 3 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 27. 02. 2017

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

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

