
DODATOK c.2
k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dna 12.09.2007

I. Zmluvné strany

I. Prenajímatel'

Mesto Pezinok

v zastÚpení:Mgr. Oliver Solga, primátor
sídlo: Radnicné námestie 7, 902 14 Pezinok
ICO : 00305022
DIC : 2020662226

bankové spojenie : VÚB, a.s., pobocka Pezinok, C.Ú.22727-112/0200

(d'alej len "prenajímatel"')

2. Nájomca

PaedDr. Eva Urbaneková
miesto podnikania: I. mája 23,90201 Pezinok
ICO: 33 837406

(d'alej len "nájomca")

uzatvárajÚtento dodatok C.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
zo diía ]2.09.2007, zn. 5/21/5594/2007/31-40/29503/2007

v znení dodatku C. I zo diía 20.11.2009, zn. 32813/5/23/591072009(d'alej len "zmluva"),
za nasledujÚcichpodmienok :

II. Úcel dodatku

I. Úcelom tohto dodatku je s Úcinnost'ou od oqn.2011 zmenit' termín vyúctovania prevádzkových
nákladov a upravit' sp6sob tohto výpoctu. Táto Úpravabola schválená stanoviskom operatívnej porady
C.7-] 5/2010 zo drla 28.04.20 10.

2. Dalej sa upravuje výška Úrokuz omeškania a zmluvnej pokuty.

III. Predmet dodatku

I. Clánok VII. zmluvy "Cena za energie a služby", bod 2. sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce :

.. 2. Prevádzkové náklady sa týkajú ~potreby plynu, vodného a stocného, daždovej vody, ~potreby
elektrickej energie a nákladov za likvidáciu TKO. "

2. Clánok VII. zmluvy "Cena za energie a služby", bod 3. sa ruší a nahrádza sa novými bodmi 3. až 8.,
ktorých znenie je nasledujúce :

.. 3. Prenajímatel uskutocní vYlÍctovaniezálohovýchplatieb raz rocne, vždy v termíne do 28.02.
nasled~u'úceho roka ~pósobom podla tohto clánku. Nájomca je povinný uhradit nedoplatok
a prenajímatel vrátit preplatok v lehote lOdní odo dna dorucenia vyúctovania nájomcovi.

4. Spotreba plynu sa pri vyÚctovaní rozdelí medzi nájomníkov a Mesto podla výmer prenajatých
priestorov (resp. priestorov. ktoré nie sú prenajaté).

5. Vodné a ~'tocné sa vyúctuje podla vyhlášky Ministerstva životného prostredia c. 397/2003 2.z.,
ako 20 mj na osobu a rok.

6. VyÚctovanie úhrady za dažd'ovlÍ vodu sa rozdelí medzi nájomníkov a Mesto podla výmer
prenajatých priestorov (resp.priestorov, ktoré nie sú prenajaté).

,....
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7. Z celkovej úhrady za spotrebu elektrickej energie bude odpocítaná spotreba podl'a podružných
meraní a zvyšok sa rozdetí medzi ostatných nájomcov, spotreba pripadajÚca na prenajaté
priestory podl'a ich výmer a spotreba v spolocných priestoroch podl'a percentuálneho podielu
na spotrebe na príslušnej chodbe.

8. Úhrada poplatku za TKO sa rozdetí medzi nájomcov podl'a výmer prenajatých priestorov. "

3. V clánku IX. zmluvy "Zmluvná pokuta", bod 1. sa mení výška zmluvnej pokuty z 0,5% na 0,05%
z dlžnej sumy za každý delí omeškania.

4. Clánok X. zmluvy "Práva a povinnosti zmluvných strán" bod 15. sa ruší a doterajšie body 16. a 17.
sa precíslovávajÚna body 15. a 16.

IV. Spolocné a záverecné ustanovenia

1. Pokial' tento dodatok neustanovuje inak, platia pre práva a povinnosti zmluvných strán ustanovenia
všeobecne závazných právnych predpisov, zvlášt ustanovenia Obcianskeho zákonníka a ustanovenia
zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov.

2. Zmluvné strany vyhlasujÚ,že sa riadne oboznámili s obsahom dodatku a nemajÚv tejto sÚvislostižiadne
podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. VyhlasujÚ, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne,
urcito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu porozumeli a na znak sÚhlasu
pripojili svoje podpisy.

3. Dodatok nadobÚdaplatnost' dlíom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a Úcinnost'odo dlla
01.01.2011.

4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pl}dvocb pre každÍl zmluvnÍl stranu.

V. Dátum vyhotovenia zmluvy a podpisy zmluvných strán

1. Dátum a miesto vyhotovenia zmluvy :

V Pezinku, dlla: 20.12.2010 zn.39801/5/23/6711/2010

(vyhotovil Mgr. Matej Tarbaj) '7
2. Podpisy zmluvných strán :

V Pezinku, dlla t.1...t.? ?C11.....................

...................................................................

za nájomcu
PaedDr. Eva Urbaneková

....


