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Dodatok č.l

k Zmluve o nájme nebytových priestorov
uzavretá podľa zákona č.l 16/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov

Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181,900 42 Miloslavov 
Milan Baďanský - starosta 
00304948
2020662182
nie je platca DPH
Primá banka 187 740 6001/5600 
SK37 5600 0000 0018 7740 6001

(ďalej len ,, prenajímateľ'j

Nájomca:
Sídlo:
Kontaktné miesto:

Menom spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Sekcia správy majetku
Nám. SNP č. 35
814 20 Bratislava 1
Ing. Emília Soukupová
vedúca oddelenia nájomnej agendy Západ
Ing. Ivan Chrobák
vedúci oddelenia kalkulácií a ekonomických informačných systémov 
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. 
podľa podpisového poriadku (OS-3 v platnom znení)

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Fakturačná adresa:

36631124
2021879959
SK2021879959
Poštová banka a. s., pobočka Bratislava 
3001130011/6500 
SK9765000000003001130011 
POBNSKBA 
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 803/S

(ďalej len ,, nájomca ")
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Zmlvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove so súpisným 
číslom 243 postavenej na pozemku, parcely reg. „C“ K.N, parcelné číslo 102/2, nachádzajúcej 
sa v okrese Senec, obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 440, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec, s predmetom 
nájmu na samostatný nebytový priestor o výmere 34,10 m2, ktorý sa nachádza na prízemí 
v kultúrnom dome v obci Miloslavov zo dňa 9.11.2017 sa mení a dopĺňa takto:

ČI. I.v
Článok IV. Doba nájmu sa mení a znie:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

ČI. II.
Článok VII Zánik zmluvy sa mení a znie nasledovne

1. Nájom nebytových priestorov sa ukončí:
1.1. dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, alebo
1.2. výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez udania dôvodu.

2. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede

3. Odstúpenie od zmluvy:

3.1. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
3.1.1. nájomca užíva predmet nájmu takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká 

alebo mu hrozí škoda na predmete nájmu,
3.1.2. nájomca mešká s platením nájomného podľa čl. III tejto zmluvy viac ako 30 

dní po lehote splatnosti,
3.1.3. nájomca hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

3.2. Nájomca môže odstúpiť od zmluvy ak:
3.2.1. sa predmet nájmu stal nespôsobilým na dohodnuté užívanie,
3.2.2. prenajímateľ hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov ostávajú v platnosti 
a nezmenené.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po 
podpísaní zmluvnými stranami obdrží jedno vyhotovenie prenajímateľ a tri 
vyhotovenie nájomca.
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si 
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpísali.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 01.07.2018, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle Prenajímateľa.

5. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento Dodatok sa považuje zo strany 
nájomcu za dodatok uzatvorený v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. zverejní informáciu 
o uzatvorení tohto dodatku v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, a 
to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z. ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv a dodatkov v Centrálnom registri 
zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení dodatku

28. JÚN 2018
V Bratislave, dňa...............................

/y é'. Zo /<p
V Miloslavove, dňa...............................

Nájomca ‘najímate!’

---------------------- ------- y---------------------------
Slovenská pošta, a. s.

Ing. Emília Soukupová
vedúca oddelenia nájomnej agendy Západ

.ílťan Baď
starost

Slovenská pošta, a. s.
Ing. Ivan Chrobák

vedúci oddelenia kalkulácií a ekonomických 
informačných systémov
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