
Dodatok č. 7
k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
Zastúpenie: Milan Baďanský - starosta 
IČO: 00304948
DIČ:2020662182 
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Primá banka 187 740 6001/5600 
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Nájomca :
Edita Konečná
bytom: Miloslavov 248 
IČO: 32080450
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2622004590/1100

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2008 
v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 6 (ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa takto

ČI. I.

V článku IV. Nájomné, úhrada a služby spojené s nájmom sa body 1) a 2) menia a znejú:

l) Nájomné za nebytové priestory sa skladá z dvoch častí:

1.1 nájomné za celkom prenajatú plochu na základe výpočtového listu: 
ročné nájomné je stanovené vo výške 960,- Eur.

1.2 položky, ktoré budú prenajímateľovi účtované na základe výpočtového listu, podľa 
skutočne vynaložených nákladov:
spotreba elektrickej energie spotreba
plynu na vykurovanie vodné a stočné
upratovacie práce spoločných priestorov
spotreba elektrickej energie a plynu za spoločné priestory

2) Nájomca bude uhrádzať nájomné podľa bodu 1.1 tohto článku mesačne bankovým prevodom 
na účet prenajímateľa uvedeného v záhlaví tohto Dodatku alebo v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu Miloslavov a to i bez doručenia faktúry vždy do 15. dňa v kalendárnom 
mesiaci, za ktorý platí nájomné. Nájomca bude uhrádzať položky podľa bodu 1.2 tohto článku 
na základe prílohy č 1 k Dodatku mesačnými platbami spolu s nájmom / výpočtový list bude 
každoročne obnovený podľa skutočnej spotreby/.



CL II.

1) Všetky ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom 
zostávajú v platnosti.

2) Tento dodatok č. 7 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma stranami a 
účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení a vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, pričom 
každá strana obdrží jeden rovnopis.

ove dňa................................ V Miloslavove dňa

Baďanský 
sta obce

Edita Konečná 
nájomca

Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2008.


