Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme nebytových priestorov N 3/2015
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení, medzi nasledujúcimi
zmluvnými stranami:

1. Prenajímateľ:

Základná škola, Mierová 134
So sídlom: Mierová 134, 059 21 Svit
Zastúpený: Ing. Elenou Berezovskijovou, riaditeľkou
IČO: 36158267
Bankové spojenie: VÚB, a.s. expozitúra Svit
Číslo účtu: 1662933154 / 0200

2. Nájomca:

Mesto Svit
So sídlom: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Zastúpený: Ing. Miroslavom Škvarekom, MPH, primátorom mesta Svit
IČO: 00326607
Bankové spojenie: VÚB, a.s. expozitúra Svit
Číslo účtu: 24727 – 562 / 0200

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov N 3/2015
zo dňa 23.01.2015:
1. v článku III. sa mení bod 3.1., takto:
Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26.01.2015 do 12.03.2015. Doba
prenájmu telocvične je:
v pondelok v čase od 15.30 hod. – 18.00 hod.,
v utorok v čase od 16.30 hod. – 19.30 hod.,
v stredu v čase od 15.30 hod. – 18.00 hod.,
vo štvrtok v čase od 16.30 hod. – 20.00 hod.,
v piatok v čase od 14.00 hod.-15.00 hod., 16.30 hod. – 18.00 hod.,
v nedeľu v čase od 15.30 hod.- 19.00 hod.
Celková doba prenájmu je objeme 17,5 hodín týždenne, maximálne v celkovom
úhrne 96,5 hodín za uvedenú dobu prenájmu.
2. v článku IV. sa mení bod 4.2., takto:
Výška nájomného je 0,66 € na jednu hodinu za nebytový priestor, t.j spolu 63,69 €
slovom šesťdesiattri eur šesťdesiatdeväť centov za celé obdobie. V nájomnom sú
zahrnuté prevádzkové náklady (vodné, stočné, el. energia, vykurovanie).
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží dva vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
s účinnosťou nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000
Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli
a súhlasia s ním, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu ho dobrovoľne podpisujú.

Vo Svite dňa 12.03. 2015

v.r.
..............................................
prenajímateľ

Vo Svite dňa 11.3.2015

v.r.
................................................
nájomca

