Dodatok č. 3
k zmluve č. 2/12/2014
o nájme nebytových priestorov, uzatvorená na základe ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 12 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Zastúpená:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Podhoroď
Antonom Hrickom, starostom obce
Podhoroď 112, 072 64
Všeobecná úverová banka, a.s.
31022552/0200
00325 635
2020752294
Neplatca DPH

(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
IČO:
DIČ:

Lucia Hricková
Podhoroď 83
Všeobecná úverová banka, Sobrance
SK2802000000003427416455
47 992 689
1087187277

IČ DPH:
(ďalej len nájomca)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Čl.2
Predmet dotatku
1.

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 ods. 1 Záverečné ustanovenia dohodli, že sa mení text uvedený v čl. 2
Zmluvy nasledovne:
1. Nájomné za predmet nájmu uvedený v čl. 1 sa stanovuje vo výške:



ročné nájomné: 600,00 €
mesačné nájomné: 50,00 €, aj za započatý mesiac nájmu.
Čl.3
Ostatné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné
v doterajšom znení.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom
po dni jeho zverejnenia prenajímateľom na webovom sídle obce.
Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží Prenajímateľ jeden (1) rovnopis a (1)
rovnopis Nájomca.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z jeho
vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné.
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.10.2017.

V Podhorodi dňa .........................

V Podhorodi dňa .........................

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

.............................................
Anton Hricko
starosta obce

.............................................
Lucia Hricková

