Zmluva č. 657/2019 ako Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 271/2017
uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
___________________________________________________________________________
Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. číslo:

Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., primátorom
00 310 905
2021278028
VÚB, a.s.
SK2702000000000000729192
038/5363022, 038/5363060
( ďalej len ,,prenajímateľ“)

Nájomca :
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.
Sídlo:
Nám. SNP 212/4, 958 18 Partizánske
Zastúpený:
Ing. Milanom Kráľom, konateľom
IČO:
36 314 854
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel. Sro, vložka číslo: 19291/R
Tel. číslo:
038/7496959
( ďalej len „nájomca“)
Na základe dohody zmluvných strán sa Nájomná zmluva č. 271/2017 zo dňa 28.04.2017
mení a dopĺňa nasledovne:
Čl. IV.
Cena nájmu
- za bod 7. sa vkladá nový bod 8. v znení :
8. Prenajímateľ bude zabezpečovať upratovanie prenajatých nebytových priestorov kancelárií
č. 18 a 19. na prízemí budovy Mestského úradu v Partizánskom v rozsahu:
- denné práce - zametanie a umývanie podláh, vyprázdnenie odpadkových košov,
- týždenné práce – utieranie prachu na nábytku do výšky 170 cm,
- mesačné práce - čistenie dverí kancelárií,
- polročné práce – umývanie okien v mesiacoch apríl a september.
Do upratovacích prác nespadá starostlivosť o kvety a výpočtovú techniku.
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Náklady na upratovanie bude prenajímateľ nájomcovi fakturovať štvrťročne, s termínom
splatnosti do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci uzatvárajúcom štvrťrok kalendárneho
roka, v sume 81,42 €/štvrťrok.
- pôvodné body bode 8., 9. sa prečíslujú na body 9., 10.
Čl. VI.
Práva a povinnosti nájomcu
- vypúšťa sa bod 6.
- body č. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. sa prečíslujú na body 6.,7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14.

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 271/2017 zo dňa 28.04.2017 zostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon vyjadruje ich slobodnú vôľu, nebola
podpísaná v tiesni, jej obsahu porozumeli a po jej prečítaní svoj súhlas s obsahom zmluvy
potvrdzujú svojimi podpismi.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po 2 vyhotovenia.
V Partizánskom, dňa 01.10.2019

V Partizánskom, dňa 26.09.2019

Nájomca

Prenajímateľ

......................................................
Ing. Milan Kráľ
konateľ

..................................................
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor
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