
Dodatok č. 3
k Zmluve č. 3560230110 o nájme nebytových priestorov

uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Prenajímateľom:

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Banková spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Okresné stavebné bytové družstvo
so sídlom SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: D r Vložka číslo: 10006/R
Ing. Jozef Machún - prokurista OSBD
36016659
SK2020111016
VÚB Banka a.s.
SK78 0200 0000 0035 6000 1072 
SK49 0200 0000 0035 6100 1082

Nájomcom:

Zastúpená:
IČO:
Tel.:

Materská škola
so sídlom Rozkvet 2024, 017 01 Považská Bystrica 
zriadená Zriaďovacou listinou Mesta Považská Bystrica 
č. OSVŠaK/6406/2011/20613/QAl-A-10 zo dňa 
18.08.2011
Marta Žuffová - riaditeľka
42152526
432 65 65

Zmluvné strany Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3560230110 uzatvorenej 
podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov sa dohodli na Dodatku č. 3 v tomto znení:

Článok I.

Dodatkom č. 3 sa mení ČI. II. Výška a splatnosť úhrady za nájom Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 3560230110 nasledovne:
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Článok II.

Výška a splatnosť úhrady za nájom

1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné vo výške 7 598,95 € (slovom 
sedemtisícpäťstodeväťdesiatosem EUR 95 centov) ročne bez DPH.

1. Základný nájom 154,88 m2 x 30,95 € 4 793,54 €

Základný nájom spolu 4 793,54 €
2. Služby:

Elektrická energia spol. NP 100 2,27 €
Teplo NP 100 1 252,62 €
teplá voda NP 100 190,73 €
studená voda N P 100 159,59 €
odpisy vodomerov 0,83 €
upratovanie 796,68 €
daň z NP 387,20 €
poistné 15,49 €
Služby spolu: 2 805,41 €
CELKOVÁ ROČNÁ ÚHRADA: 7 598,95 €

2. Nájomca je povinný uhrádzať na účet prenajímateľa mesačný príspevok do fondu 
prevádzky, údržby a opráv bytového domu č. 2017 na sídlisku Rozkvet v Považskej 
Bystrici a to vo výške stanovenej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome 
v celkovej sume 929,28 € (slovom deväťstodvadsaťdeväť EUR 28 centov) ročne bez 
DPH.

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi sumu v celkovej výške 710,68 €
(slovom sedemstodesať eur 68 centov) mesačne bez DPH nasledovne:

Číslo účtu: SK78 0200 0000 0035 6000 1072 Suma: 566,85 € VS: 3560230110 
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0035 6100 1082 Suma: 143,83 € VS: 3560230110

Nájomné bude uhrádzané mesačne najneskôr do 25. dňa bežného mesiaca.

4. Vyúčtovanie služieb bude vykonané do 31.5. nasledujúceho roka.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený výšku nájomného upravovať 
jedenkrát v kalendárnom roku o percento zodpovedajúce ročnej miere inflácie 
vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky meranej indexom 
spotrebiteľských cien v jeho oficiálne zverejnených dokumentoch. Právo zvýšenia 
nájomného podľa tohto bodu môže prenajímateľ uplatniť prvý krát od 1.1.2012
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a následne vždy k 1.1. nasledujúceho roku. Oznámenie vyhotovené prenajímateľom 
ohľadne úpravy dojednanej výšky nájomného podľa tohto bodu bude obsahovať 
údaje o percente zodpovedajúcom ročnej miere inflácie meranej indexom 
spotrebiteľských cien vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 
výpočte upravenej sumy dojednanej výšky nájomného a samotnej upravenej sumy 
dojednanej výšky nájomného.

6. V prípade omeškania nájomcu s úhradou za prenájom do dňa splatnosti, prenajímateľ 
je oprávnený požadovať zaplatiť úrok z omeškania vo výške stanovenej Nariadením 
vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších noviel.

Článok II.

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení 

dostane každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť od......................

Prenajímateľ: Nájomca:

Ing. Jozef Machún Marta Žuffová - riaditeľka
prokurista OSBD
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