DODATOK č. 1
K Zmluve o nájme nebytových priestorov
uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo dňa 15.05.2015
(ďalej len „Zmluva“ a „ Dodatok č. 1“ )

medzi zmluvnými stranami:
zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO:
00322521
DIČ:
2020624606
Bank. spojenie: VUB Banka
Číslo účtu:
1921522/0200
(ďalej len "prenajímateľ")
a
Nájomca:

Obecné služby Raslavice, s.r.o.
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 48167240
DIČ: 2120067609
Bank. spoj.: VUB Banka
Číslo účtu: 3512144458/0200

(ďalej len "nájomca")

1. Účastníci zmluvného vzťahu uzavreli dňa 15.05.2015 Zmluvu , ktorá sa mení a dopĺňa
nasledovne :
-

Názov zmluvy znie takto : „ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov a o nájme hnuteľných vecí uzavretá v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník“

-

Bod II. B sa označuje ako I. B

-

Dopĺňa sa bod I.C , ktorý znie takto : „ Prenajímateľ je výlučným vlastníkom hnuteľných
vecí: traktor Zetor 7245 , elektrocentrála , vibračná doska , zbíjacie kladivo, kosačky
a tieto prenecháva nájomcovi do užívania za odplatu. Predmetom nájmu sú aj iné
hnuteľné veci , ktoré prenajímateľ poskytne nájomcovi na základe jeho operatívnych
požiadaviek podľa konkrétnych potrieb v priebehu roka. Súpis takto prenajatého
hnuteľného majetku bude urobený najneskôr do 31.12. daného kalendárneho roka. „

-

Článok II. Čas nájmu - znie takto : „ Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú . „

-

Článok III. Nájomné a služby s nájmom spojené sa mení a dopĺňa takto :
Bod 3.3. znie takto : „ Výška nájmu podľa bodu I. B je určená v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 38 a č. 39 zo dňa 21.10.2011 so zohľadnením
inflácie . Výška nájmu za predmet nájmu podľa bodu I. C prvá veta je určená na základe
vykonaného prieskumu za aké ceny sa v danom čase a na danom mieste prenajímajú
veci rovnakého alebo podobného charakteru a bola dohodnutá paušálne vo výške

....EUR ročne . Výška nájmu podľa bodu I. C druhá veta bude špecifikovaná každoročne
na základe vykonaného súpisu prenajatého majetku. „

2. Záverečné ustanovenia :
- Dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia platia v znení tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť prvým dňom po dni jej
zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Raslaviciach dňa 30.11.2015

Prenajímateľ:

Nájomca:

Obec Raslavice

Obecné služby Raslavice, s.r.o.

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

.................................………………….
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