Doplnok č. 1
k nájomnej zmluve číslo: 29092017-SO zo dňa 29.09.2017 uzatvorenej podľa
zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení noviel
Prenajímateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo:
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: samostatný
územný
samosprávny
a
správny
celok
s právnou subjektivitou
IČO:
00 310 182
Registrácia:
Nar. vl. SR č. 258/1996 Z.z. ktorým sa vydáva Zoznam obcí
a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Zastúpenie:
Správa majetku mesta
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: príspevková organizácia s právnou subjektivitou
IČO: 42 273 668
Zastúpená: Bc. Milanom Filom, riaditeľom
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 4015033807/7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 1503 3807
(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:
Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR
Narodený:
Trvalo bytom:
(ďalej len nájomca)
Článok I.
Predmet dodatku dohody
1.1

Na základe nájomnej zmluvy číslo: 29092017-SO zo dňa 29.09.2017 (ďalej len nájomná
zmluva) má nájomca v nájme nebytový priestor budovy na prízemí v časti „Pioniersky dom“
na účel kancelárie a časť priestorov hygienických zariadení nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 1301 ako stavba súp. č. 667, postavená na parc. č. 435/1, Sokolovňa na ulici
Radlinského v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len predmet nájmu).

1.2

Na základe dohody zmluvných strán, sa nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom
a nájomcom, v súlade s článkom VI., ods. 1. nájomnej zmluvy s účinnosťou od 01.06.2018
mení a dopĺňa tak, že sa vypúšťa:
1.2.1 pôvodné znenie článku I. a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Článok I.
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi podľa § 720 Občianskeho zákonníka a
zákona č. 116/1990 Zb. do užívania nebytový priestor budovy na prízemí v časti
„Pioniersky dom“ na účel kancelárií a priestory hygienických zariadení
nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1301 ako stavba súp. č. 667,
postavená na parc. č. 435/1, Sokolovňa na ulici Radlinského v Bánovciach nad
Bebravou (ďalej len predmet nájmu).
2. Výmera predmetu nájmu je pri prvej kancelárii na prízemí 9,10 m², pri druhej
kancelárii 18,20m2 a pri priestoroch hygienických zariadení 8,70 m2. Celková
výmera predmetu nájmu je 36,00 m2. Súčasťou nájmu je i užívanie spoločných
priestorov (chodba) a vonkajšieho priestoru na parkovanie.“
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1.2.1 v článku III. pôvodné znenie ods. 1. a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„1. Výška nájomného bola určená na 125,33 € za jeden m2 ročne, čo predstavuje
čiastku 4.511,88 € za celý predmet nájmu ročne, t.j. 375,99 € mesačne.“
1.3

V ostatných častiach zostáva nájomná zmluva nezmenená.
Článok II.
Záverečné ustanovenia

2.1 Doplnok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2.2 Doplnok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží 2 vyhotovenie.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 30.05.2018

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

………………………..
Bc. Milan Filo
riaditeľ organizácie

……………………..
Ľubomír Želiezka
poslanec NR SR
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