
                                                       Dodatok č. 1  

                                    k Zmluve  o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2018 

uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n. p. 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Prenajímateľ: Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice  

   zastúpená: Marekom Rakošom – starostom obce 

   IČO: 00322521 

   DIČ: 2020624606 

   Bankové spojenie: VÚB Banka 

   Č. účtu: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

 

Nájomca:        SEKČOV – TOPĽA, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice 

zastúpená: Ing. Petrom Paľom – predsedom  

   IČO: 42421365 

    DIČ: 2120089466 

  Bankové spojenie: TATRABANKA a. s.  

     Č. účtu: SK57 1100 0000 0029 4600 7915 

 
Uvedeným dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2018.   

 

I.  

                                                   Predmet zmluvy 

 

1) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory: kanceláriu č. 208 o výmere 

21,85 m2  a kanceláriu č. 213 o výmere 9,7 m2, spoločné priestory (chodba, schodište, WC, 

kuchynka), príležitostný prenájom sobášnej miestnosti (prízemie OcÚ, č. miestnosti 112 o výmere 

41,30 m2) za účelom organizovania pracovných stretnutí, informačných dní a pod. pre členov OZ,  

podľa vopred schváleného časového harmonogramu. Súčasťou nájmu je aj jedno parkovacie miesto 

pri OcÚ.  

      Predmet nájmu sa nachádza v objekte prenajímateľa na ulici Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice na  

     1. NP v budove Obecného úradu v Raslaviciach, ktoré sú jeho vlastníctvom (viď LV č. 1 104).  

 

 

II.  

                                                       Doba nájmu 

 

2) Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu ako sídlo kancelárie Miestnej akčnej skupiny 

SEKČOV – TOPĽA o. z.  Na iný ako dohodnutý účel je možné používať predmet nájmu len so 

súhlasom prenajímateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.  

                                  Cena nájmu a platobné podmienky 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za prenájom (predmet nájmu podľa čl. I. bod 1 Zmluvy), vrátane 

energií (voda, elektrina, kúrenie) upratovania, vývoz TKO, internetového pripojenie a ostatných  

nákladov, sa stanovuje podľa vzájomnej dohody takto: 

- nájomné za kancelársky priestor : 350,00 eur/ mesiac 

2) Nájomné za prenajaté priestory sa zaväzuje nájomca zaplatiť v mesačných intervaloch na základe 

faktúry vystavenej prenajímateľom na začiatku mesiaca za daný mesiac so splatnosťou 30 dní. 

 

IV.  

Ostatné podmienky nájmu 

 

 

9)    Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2018 uzatvorenej 

v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov ostávajú nezmenené. 

10)  Prenajímateľ sa zaväzuje najneskôr v deň odovzdania nebytových priestorov odovzdať nájomcovi 

jednu sadu kľúčov od nebytových priestorov, kľúčov od vstupu do budovy a prideliť 

osobitný prístupový kód k bezpečnostnému systému budovy. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

 
1)   Tento Dodatok č. 1  k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2018 uzatvorenej   

v zmysle  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán. Zverejnením na úradnej tabuli 

obce Dodatok  č. 1 nadobúda účinnosť.  

2)   Tento Dodatok č. 1  k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.05.2018 uzatvorenej 

v zmysle  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch,  pre každého účastníka jeden rovnopis. 

3)   Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa  

     31.05.2018 uzatvorenej v zmysle  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových  

     priestorov v znení neskorších predpisov dôkladne oboznámili, jeho obsahu rozumejú a na znak  

      súhlasu s jeho znením ho podpisujú. 
  

 

 

V Raslaviciach, dňa 30.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...............................................                                         ....................................................      

            Prenajímateľ                                                                                   Nájomca 


