
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O PRENÁJME NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV č. 22/2011

ČI. 1 
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Prašice
Sídlo: ul.l.mája 142/142

956 22 Prašice
Zastúpený: Erika Nemešová -  starostka obce
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538

Nájomca: Peter Lacika
Sídlo: Slnečná 1366/116

56 22 Prašice
IČO: 43 303 510
DIČ: 1047168606

ČI. 5
Platobné podmienky - zmena

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonávať každoročne úhradu 
ročného nájomného vo výške 2 990,- € na základe vystavenej faktúry prenajímateľom 
v štvrťročných splátkach vo výške 747,50 € v termíne do 10.2., 20.4., 20.7. a 20.10. 
príslušného roka.

2/ Úhrada nájomného a ostatných platieb za energie sa vykonáva už iba bankovým 
prevodom na účet prenajímateľa - Príma banka Slovensko, pobočka Topoľčany, 
č. IBAN: SK02 5600 0000 0008 8666 9001.

3/ Za nedodržanie termínu splatnosti nájomného môže prenajímateľ uplatniť voči nájomcovi 
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžného nájomného za každý kalendárny deň 
omeškania.

4/ Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl. 5 bod 1/ prenajímateľ má právo 
okamžite odstúpiť od zmluvy.

Čl. 10
Ostatné dojednanie -  zmena v bode 3/ 

a doplnenie bodu 5/

3/ Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou prenajatých prevádzkových 
miestností a miestností, ktoré nájomca užíva /WC pre návštevníkov/ do výšky 1 700,- € 
si vykonáva nájomca na vlastné náklady bez nároku zníženia nájmu.
Pod pojmom drobné opravy a údržba sa rozumie napr.: upratovanie prenajatých 
a spoločných priestorov, maľovanie, oprava podlahy, oprava WC a batérií, výmena 
batérií, prietokových ohrievačov a i.



5/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv 
väčšieho rozsahu (oprava, ktorá podľa odhadu presiahne 1 700,- €) a umožniť vykonanie
týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
Všetky väčšie opravy, ktoré presiahnu výšku 1 700,- € sa môžu vykonať iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 22/2011 zo dňa 30.9.2011 zostávajú 
nezmenené v platnosti.

Dodatok č. 5 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 22/2011 je platný odo dňa 
podpisu oboma zmluvnými stranami a zmeny v dodatku sú uvedené v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prašice.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, prenajímateľ aj nájomca obdržia 
po dvoch vyhotoveniach.

V Prašiciach dňa 24.1.2017
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v zastúpení
Erika Nemešová, starostka obce
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