
Dodatok č. 2

k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 1.12.2006

Čl.I 
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Názov:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN :
BIC:
( ďalej len „prenajímateľ“ )

a

Slovák Telekom, a.s.
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava
Ing. Eva Szpyrcová -  špecialista nájomnej agendy 
splnomocnená na základe Podpisového poriadku spoločnosti 
Slovák Telekom, a.s.

IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK2020273893
IBAN D E12 7002 0270 0015 4665 75
Banka: UniCredit Bank AG Munchen
BIC: HYVEDEMMXXX
Fakturačná adresa: Slovák Telekom, a.s.

P O Box 75
820 16 Bratislava 216

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 
2081/B
(ďalej len „nájomca“)
(ďalej len ako „zmluvné strany“ )

Nájomca:
Sídlo :

Zastúpený:

Obec Prašice
l.mája 142/142 
956 22 Prašice
Erika Nemešová , starostka obce
00 310 964
2021315538
nie je platiteľom DPH
Príma banka Slovensko, a.s.
SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
KOMASK2X



ČI. I
Predmet dodatku

1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov dňa 1.12.2006, 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2017, ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory 
v objekte bývalého obecného úradu - nehnuteľnosti naul. l.mája ,súp.č,150 v obci Prašice, 
ktorá je umiestnená na pozemku KNC parcelné číslo 44/3 , kú . Prašice, obec Prašice, okres 
Topoľčany a je zapísaná na LV č. 1526. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti (ďalej len „Zmluva).

2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

V Zmluve sa ruší pôvodné znenie bodu 2. v ČI. II -  Predmet nájmu a nahrádza sa 
novým nasledovným znením:

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie nebytové priestory na 1. 
podzemnom podlaží nehnuteľnosti , konkrétne miestnosť č. 021 o výmere 11,00 m2 za 
účelom jej využitia ako prevádzka telekomunikačnej technológie . Prenajímaný priestor je 
graficky označený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

v

V Zmluve sa ruší pôvodné znenie Cl. IV -  Výška a splatnosť nájomného a nahrádza 
sa novým nasledovným znením:

Výška nájomného za predmet nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne :

1. Výpočet základného ročného nájomného :

1.1. Nebytový priestor 11m2 x 16,00€ = 176,00€

1.2. Spolu nájomné ročne bezDPH 176,00€

Dohodnutá cena je konečná a zahŕňa všetky náklady a výdavky, ako aj akékoľvek iné 
plnenia finančnej alebo nefinančnej povahy, ktoré prenajímateľ vynaloží za účelom splnenia 
jednotlivých povinností podľa Zmluvy.

V Zmluve sa v ČI. IX -  Iné ujednania vkladá nový bod č. 4 s nasledovným znením:

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spoločnosť ST je oprávnená svoje finančné 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, plniť 
aj prostredníctvom tretej strany, najmä vo forme vykonávania platieb z účtov, ktorých 
vlastníkom nie je spoločnosť ST. Dodávateľ nie je oprávnený takéto plnenie poskytnuté 
prostredníctvom tretej strany odmietnuť. Plnenie poskytnuté prostredníctvom tretej strany 
sa bude považovať za plnenie spoločnosti ST.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nedotknuté.

2



ČI. II
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento dodatok č. 
2 je ich slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitý, zrozumiteľný a vykonaný 
v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktorejkoľvek zo zmluvných strán za 
vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok.

2. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Tento dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
Prenajímateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok č. 2, resp. zabezpečiť jeho zverejnenie 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám , 
a to bezodkladne po jeho uzavretí a zaslať písomné potvrdenie o zverejnení dodatku 
nájomcovi najneskôr do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany si tento dodatok č. 2 prečítali, porozumeli mu a naznak svojej slobodnej 
vôle a súhlasu s jeho obsahom , tento dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.

5. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 2 nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier 
sa použije úprava, ktorá , pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a 
účelu tohto dodatku č. 2.

6. Tento dodatok č. 2 sa podpisuje v troch slovenských origináloch , z ktorých jedno 
vyhotovenie obdrží prenajímateľ a dve vyhotovenia obdrží nájomca .

V Prašiciach , dňa : Cf. £, . / O  J-O V Bratislave , dňa :

P r e n a j í m a t e ľ :  N á j o m c a :
Obec Prašice Slovák Telekom, a.s.

Ing. Eva Szpyrcová
špecialista nájomných zmlúv

rn
« |TR a  k>

Slovák Telekom a.s.
Bajkalská 28
817  62 Bratislava 6 2

" /• " " -H -  
Erika Npmešová
starostka obce
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