
DODATOK č. 1 

 
k Zmluve č. 4/2013  

o nájme nebytového priestoru zo dňa 27. marca 2013 

 

uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 

Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka 

medzi  

na strane jednej:  

 

1. Obec:    POPROČ 

     Sídlo:     Školská 2, 044 24  Poproč  

     Zastúpený:    Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce  

     IČO:    00 324 639 

     DIČ:   20 20 746 189 

     Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Košice  

     Číslo účtu:    0404770001/5600 

 

ďalej len p r e n a j í m a t e ľ 

 

a na strane druhej: 

 

2. Obchodné meno:   ISV Košice, s.r.o. 

     Sídlo:    Idanská 774/19, 040 11  Košice 

     IČO:    46 355 766 

     DIČ:   2023344796  

     IČ DPH:                           SK2023344796 

     Zastúpený:   Vladimírom Surgentom, konateľom spoločnosti  

     Bankové spojenie:  VÚB a.s.  

     Číslo účtu:                        2936651651/0200 

 

  

ďalej len n á j o m c a 

 

 

M e n í   sa: 

 

čl. V. Nájomné bod 1. a to nasledovne:  

 

Nájomné sa vypočíta vynásobením nájomného za meter štvorcový prenajímanej plochy                  

a  celkovou plochou predmetu nájmu.  

 

Ročné nájomné za jeden m2: 

 

- obchodné priestory                   13,50 €     x     49,88  m
2     

=    673,38 € 

- skladové priestory                     10,00 €     x     49,88 m
2     

=    498,80 € 

- ostatné priestory                          7,00 €     x       8,00 m
2     

=      56,00 € 

  _________________________________________________________________ 

 

   Spolu:               1 228,18 € 



- Spolu slovom: Jedentisícdvestodvadsaťosem eur osemnásť centov  

  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za prvý rok nájmu bude zaplatené jednorázovou 

platbou a to najneskôr pri podpise Zmluvy č. 4/2013 o nájme nebytového priestoru. 

 

V ďalších rokoch je výška mesačnej splátky 102,34 € (slovom Jednosto dva  eur a tridsaťštyri 

centov).    

 

Nájomné je nájomca povinný platiť  vždy do 10 dní príslušného mesiaca na základe faktúry 

vystavenej prenajímateľom.  

 

 

 

čl. IX. Trvanie zmluvy bod 1.  a to nasledovne:  

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.04.2013 do 31.03.2023.  

 

 

Všetky ostatné články Zmluvy č. 4/2013  o nájme nebytového priestoru zo dňa                             

27. marca 2013 ostávajú nezmenené.  

 

 

Tento dodatok  sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných 

strán.  Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku Zmluve č. 4/2013 prečítali a na znak súhlasu s 

jeho obsahom ho podpísali. 

 

 

 

V Poproči, dňa 28.10.2013 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––                                                    –––––––––––––––––––––––– 

              prenajímateľ                                                                                  nájomca 

 

 

 

 


