Dodatok č. 8
k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 07. 2005, týkajúcej sa nájmu nebytových
kancelárskych priestorov súpis. číslo 275, na ul. Štúrovej 87 vo Svite parc. č. 205/6 k. ú. Svit
Zmluvné strany
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

Prenajímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej len prenajímateľ/
a
Nájomca:
obchodné meno:
sídlo:
zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
zapísaný:

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy č. 1,829 90 Bratislava 25
Ing. Scarlett Novomeská
manažér nákupu senior
a
Mgr. Kateřina Helísková
nákupca
31 320 155
SK7020000207
2020411811
VÚB a. s., č. Účtu: 1342739053/0200
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vložka č. 341/B

/ďalej len nájomca/

1.

Článok I.
Nadväzne na článok III. Nájomné, splatnosť a spôsob platenia bod 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov
(ďalej len nájomná zmluva) týkajúceho sa práva prenajímateľa na úpravu výšky nájomného z dôvodu inflácie
v predchádzajúcom roku, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej zmene časti bodu 2 nájomnej zmluvy s
ohľadom na 1,4 % infláciu v roku 2013, takto:
Výška nájomného uvedená v bode 2 článku III. Nájomnej zmluvy sa mení pre rok 2014 zo sumy 51,25 € /m2/
rok na sumu 51,968 € /m2/rok , spolu 6 380,11 € ročne . Výška jednotlivých splátok je následovná :
I. Q 1595,02
II.Q 1595,02
III.Q 1595,02
IV.Q 1595,05

1.
2.

Článok II.
Všetky ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy dodatkom č.8 zostávajú nezmenené v platnosti.
Tento dodatok č. 8 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre
každú zmluvnú stranu.

3. Tento dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný 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 : 4.12.2014
Prenajímateľ:
v.r.
…........................
PaeDr. Rudolf Abrahám
primátor Mesta Svit

Nájomca:
v.r.
…................................
Ing. Scarlett Novomeská
manažér nákupu senior

v.r.
….......................................
Mgr. Kateřina Helísková
nákupca

