
DODATOK č. 1 
k 

Nájomnej zmluve

ZMLUVNÉ STRANY:

Prenajímateľ:  Obec Selce,   
                        Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
                        IČO: 00313807
                        zastúpená Boženou Zázrivcovou,  starostkou obce 
                        Bankové spojenie: Prima banka a.s.,  Banská Bystrica  
                        č. účtu: 1200489001/5600
                       ( ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:       Milan Strečok
                       Selčianska cesta č. 132, 976 11  Selce
                       r. č. 611230/6695
                      ( ďalej len „nájomca“)

     Na základe článku V. odstavca č. 7 Nájomnej zmluvy uzatvorenej od 1. 7. 2004 podľa zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa Nájomná 
zmluva mení od 1. januára 2013 nasledovne:

     Zmluva sa mení v článkoch:

III.
Výška nájomného

     Za užívanie  nebytového priestoru uvedeného  v bode I.  tejto  zmluvy bude nájomca platiť 
prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške obytné miestnosti + kuchyňa 6,3068 € za m2

a vedľajšie  priestory  5,4770  €  ročne.  Celková  ročná  výška  nájomného  za  prenajatý  nebytový 
priestor uvedená v prvej vete tohto odseku je 63,92 m2  Z toho 43,3 m2 x 6,31 € = 273,20 € ročne 
a 20,62 m2 x 5,48 € = 112,96 € ročne. Nájom spolu 386,16 € ročne.

IV.
Úhrada za služby spojené za užívanie nebytových priestorov   

 1)Zmluvné strany sa dohodli  na úhrade za služby,  ktorých poskytovanie je spojené s užívaním 
nebytových priestorov uvedených v bode I. tejto zmluvy, a ktoré bude prenajímateľ zabezpečovať 
pre nájomcu, nasledovne: 
 a)za dodávku elektrickej energie bude nájomca platiť prenajímateľovi paušálnu čiastku vo výške 
0,–Sk ročne, (vlastný elektromer)
 b)za  dodávku  vody a odvádzanie  odpadových  vôd verejnou kanalizáciou  bude  nájomca  platiť 
prenajímateľovi paušálnu čiastku vo výške 536,52 € ročne,
 c)za dodávku tepla bude nájomca platiť prenajímateľovi zálohovú platbu vo výške 468,28 € ročne.



 2)  Celková ročná výška úhrad za  poskytovanie  služieb  spojených s užívaním nebytových 
priestorov predstavuje  1.004,80 €.

V.
Splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia   

 1)Ročné nájomné podľa bodu III.   tejto  zmluvy v sume 386,16 € a úhrady za  služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov podľa bodu IV. tejto zmluvy v sume 1.004,80 €, spolu 1.390,96 
€,  bude  nájomca  platiť  prenajímateľovi  preddavok  mesačne  vo  výške  115,91  € po  dobu  11 
mesiacov a 12. mesiac bude splátka  115,95 vždy najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca,  na 
základe faktúry vystavenej prenajímateľom. 

VII.
Záverečné ustanovenia

 
      4)  Dodatok  je  vyhotovený  v troch  vyhotoveniach,  z ktorých  prenajímateľ  obdrží  dve 
vyhodnotenia a nájomca jedno vyhotovenie. 

 
Dopĺňa sa odstavec č. 

       10) Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej od dňa 1. 7. 2004 nadobúda platnosť dňom 
jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

      11)  Obecné zastupiteľstvo obce Selce uznesením č. 74/2012 v bode 10 č. 7 schválilo tento 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

V Selciach  …...........................................

      
......................................................                                               ..................................................
               prenajímateľ                                                                                      nájomca

Božena Zázrivcová – starostka obce                                                     Milan Strečok
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