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Dodatok č. 8
k Nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2007,
Dodatku č. 2 zo dňa 08. 02. 2008 , Dodatku č. 3 zo dňa 26. 09. 2008 , Dodatku č. 4 zo dňa
25.02.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 19.10.2010, a Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2011

Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Poprad,
expozitúra Svit
24727-562/0200
00 326 607
SK 20 21 21 27 54
/ďalej len prenajímateľ/
a

Nájomca:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
059 35 Batizovce 674
31 709 401
Jozefína Pekarčíková, konateľka
VÚB a.s., pobočka Poprad
2932243-562/0200
/ďalej len nájomca/

uzatvárajú nadväzne na článok V. Nájomné, bod 5.4 Nájomnej zmluvy zo dňa 01.08.2005 v
znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2007, dodatku č. 2 zo dňa 08. 02. 2008 , Dodatku č. 3 zo dňa 26.
09. 2008 , Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2009 , Dodatku č. 5 zo dňa 28.02.2010 , Dodatku č. 6 zo dňa
19.10.2010 a Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2011, Dodatku č. 8 s takto dohodnutým obsahom:

Článok I.
1. Nadväzne na dohodu zmluvných strán v zmysle článku V. Nájomné, bod 5.4 zmluvy, týkajúcu
sa práva prenajímateľa na úpravu výšky nájomného z dôvodu inflácie v predchádzajúcom
roku sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene časti bodov 5.1 a 5.2 zmluvy s
ohľadom na 3,9 % infláciu v roku 2011 , v ktorej je upravená výška nájomného na obdobie roku
2012.
1.1
Výška časti nájomného uvedeného v odseku A/ bodu 5.1 článku V. Nájomné,
zmluvy sa mení zo sumy 0,156 € za 1 m2 pozemku ročne na sumu 0,162 € za 1 m2
pozemku ročne .
1.2
Výška časti nájomného uvedeného v odseku B/ bodu 5.1 článku V. Nájomné,
zmluvy sa mení zo sumy 1,095 € za 1 m3 finálneho produktu na sumu 1,138 € za 1 m3
finálneho produktu
1.3
Výška časti nájomného označeného v bode 5.2 číslom 1,095 € sa mení na
číslo 1,138 €.
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Článok II.
1. Všetky ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy zo dňa 01.08.2005 v znení jej Dodatku č. 1 zo
dňa 22.02.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 08. 02. 2008 , Dodatku č. 3 zo dňa 26. 09. 2008 ,
Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2009 , Dodatku č. 5 zo dňa 28.02.2010 , Dodatku č. 6 zo dňa
19.10.2010 a Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2011 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 8 je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej
vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

zmluvy, je vyhotovený v 4

3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v
platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok nebol
uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali, porozumeli mu a
na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Svite, dňa : 09.05.2012

Za prenajímateľa:

v. r.
…...............................................
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor Mesta Svit

V Batizovciach dňa : 23.03.2012

Za nájomcu:

v. r.
...…............................................
Ing. Jozefína Pekarčíková
konateľka
Štrkopiesky Batizovce, s. r. o.

