
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.5.2017  uzatvorený v súlade s ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov medzi 

1. Prenajímateľ : Obec Dolná Krupá 

L. van Beethovena 1, 91965 Dolná Krupá 

V zastúpení : Mgr. Marek Dekan, starosta 

IČO: 00312398    

(ďalej len „ prenajímateľ“) 

 

2. Nájomca: Rudolf Zárecký 

Športová 552/44, 919 51 Špačince 

IČO: 37033450 

Číslo živnostenského oprávnenia: OÚ Trnava č.207-13583 

( ďalej len „nájomca“ a spolu s „prenajímateľom“ , ďalej „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1   k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým túto zmluvu menia nasledovne: 

 

Článok III. 

Účinnosť a trvanie zmluvy  sa nahrádza nasledovným znením, 

Nájomný vzťah k predmetu zmluvy trvá do 28. februára 2023. 

 

Článok V. 

Výšky nájomného  sa nahrádza nasledovným znením, 

 

Výška nájomného za predmet zmluvy bola stanovená v súlade s uzn. obecného zastupiteľstva č. 112/2020 zo 

dňa 9.marca 2020 vo výške 15 Eur/m2 podlahovej plochy. 

Nájomné za celý predmet zmluvy t. j. 30 m2 činí čiastku 450 Eur.  

Do predmetnej čiastky nájomného nie sú zahrnuté náklady spojené s predmetom zmluvy t. j. energie a pod., 

ktoré si nájomca uhrádza u dodávateľov energií priamo. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov  zo dňa 4.5.2017 zostávajú nezmenené a 

v platnosti. 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ a nájomca obdržia po jednom 
rovnopise. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú námietky proti jeho 
forme. Dodatok č. 1 uzatvárajú určito, jasne a slobodne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak 
čoho ho zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.  

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov  zo dňa 4.5.2017,  
nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom sídle Obce Dolná Krupá v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení 
nesk. predpisov. Prílohou dodatku je výpis z uzn. OZ č. 112/2020. 

Dolná Krupá, 4. apríla 2019 

 

------------------------------------------------------------                            ----------------------------------------------------- 

                  Rudolf Zárecký v.r.                                                                    Mgr. Marek Dekan, v. r. starosta 

                           za nájomcu                                                                                       za prenajímateľa 


