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Qbfíc^ ärad POPROČ
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Détum

Dodatok č. 1 ^y wó
k Cf>[0 SplBU: JPodacla ífalo: //1

Zmluve č. 5/2014 o nájme nebyto ll /ého priestoru, ?- ^ Y>
uzatvorenej dňa 21.104W MW^tr

ívybBVU^/^. WH^7-zi7-t
.^t ^ _- -.J

uzatvorený podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990
Z. z. v znení neskorsích právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákoDDÍka

medzi
nastranejednej:

v1. Obec: Obec POPROČ
v

Sídlo: Skolská2,04424Poproí
Zastúpený: hig. Stefanom Jaklovským, starostom obcev

ICO: 00 324 639
y

DIC: 2020746189
v

IC DPH: niejeplatiteľDPH
Bankové spojenie: PRIMA banka SIovensko a.s., pobočka KoŠice
Číslo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

ďalej len p r e n a j í m a t e ľ

anastranedruhej:
2. Obchodné meno: SIovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Menom spolocností: Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku generálneho riaditeľa

a financií

JUDr. Ing. JozefRáž, riaditeľ úseku služieb
obaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s.
podľa podpisového poriadku OS - 03, v platnom znení.w

ICO: 36631 124
y

DIC: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. pobočka Bratislava
Číslo účtu: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA

Fakturačná adresa:

Slovenská posta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Spolocnosť zapisaná\ OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sa, Vložka Číslo :803/S

ďalej lennáj o m ca
Parafy; Nájom ncbytových priestorov za tííelom prevádzky Pošty Poproc Garant:

^ SSM-OSN-ONA

Ev. číslo:
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/

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody Dodatok č. k Zmluve o nájme nebytového
priestoru zodna21.10.2014.

v

CL V. Nájomné sa v bode 6 zrušuje v plnom rozsahu a nahrádza novým znením nasledovne:

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo a nájomca to berie na vedomie, že prenajímateľ je
oprávnený jednostranne upraviťvýšku nájomného maximálne jedenkrát ročne ovýšku
miery ročnej inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR , a to len za predchádzajúci rok.
Zvýšenie nájomného oznámi prenajímateľ nájomcovi písomne, pričom nájomca je
povinný platiť takto zvýšené nájomné od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,
vktorom bude nájomcovi doručené písomné oznámenie zmeny výšky nájomného
s potvrdením SU SR o výške inflácie. Súčasťou oznámenia bude výpočet sadzby

2nájomného, t.j. /mz/ročne ako aj mesačnej platby nájonmého.

y

Cl. DÍ. Trvanie zmluvy sa v bode 1 zrušuje v phiom rozsahu a nahrádza novým znením
nasledovne:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. septembra 2025.

Čl. IX. Trvanie zmluvy sa v bode 3 písm. c) zrušuje v phiom rozsahu bez náhrady.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov z 21.10.2014 ostávajú
t

nezmenene.

Tento dodatok nadobúda platnosť dnom podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa. Prcnajímateľ
sa zaväzuje písomne oznámiť nájomcovi deň nadobudnutia účinnosti tohto dodatku najneskôr
do dvoch dní od tohto dátumu.

Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento dodatok sa považuje za dodatok uzatváraný
vbežnom obchodnom styku vzmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
kinformáciám vznení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia stým, že
Slovenská pošta, a. s., zverejní informáciu o uzatvorení tohto dodatku v centrálnom registri

/

zmlúv vedenom Uradom vlády SR a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády
SR Č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v
Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Zverejnenie dodaťku
v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie
oznacené vtomto dodatku ako dôvemé vzmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa
nepovažujú za dôvemé informácie.

Parafy: Nájom nebytových priestorov za úcelom prevádzky Pošty Poproč Garant:

^ SSM-OSN-ONA

Ev. čfslo:s
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Tento dodatok sa vyhotovuje vpiatich exemplároch, zktorých prenajímateľ obdrží dva
a nájomca tri rovnopisy.

^f.pč^^r 1 ^ u V Poproči, dňa V Bratislave, dňa..

Prenajímateľ Nájomca SI.OVENSKAPOSTA.a...
PartlzánBka catta 9

W699 BtíŕlflfcÓ BýSÍrtca
m< .

^//J
v

Ing. Stefan Jakloý&ký Ing. Ivana Piňosová
starostaobce P/proj^ riaditeľka úseku generálneho ríaditeľa

ra ^ a fínancií
'"^^ "& Slovenská pošta, a. s.3' ^a? ^ w'ŕ*.

OV y*% íŕ% ^
ô ^^^

í^
JUDr. Ing. Joze v_

riaditeľ úseku s e
.

a. s.

r. SSM-OSN-ONA
Nájom nebytových priestorov za účelom prevádzky Pošty Poproč Garant:

Ev. íi'slo:
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