Zaevidované
dňa:

0 5. 06, 2015

Dodatok Č. 2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov Č. 664/84/128 uzatvorenej dňa 12.06.20 14
Prenajímatel‘:

Mesto Poprad
zastúpené Ing. Jozefom Švagerkom, primátorom mesta Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Ičo: 00326470
DIč: 2021031144
iČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Poprad
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
(d‘alej len “prenajímateľ“)

Nájomca:

Mestská informaČná kancelária Poprad
zastúpená riaditeľkou organizácie Ing. Luciou Pitoňákovou
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
ičo: 42 381 193
(d‘alej len Mnájomca“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o nájme nebytových prieStorov
Č. 664/84/128 zo
dňa 12.06.2014, ktorým sa v zmluve z dóvodu zmeny výšky
zálohových platieb za služby spojené s užívaním nebytových priestorov mení v Článku 5
bod 2 a ktorým sa mení Článok 6 nasledovne

2.

Článok 5
Nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
Ubrady zálohových platieb za
služby spojené s
užívaním
nebytových
priestorov predstavujú Čiastku 1 980,-- € zajeden rok.

Článok 6
Splatnost‘ nájomného a služieb a spósob platenia
1. Nájomné sa platí roČne na účet prenajímateľa aje splatné v mesiaci jún na záldade
vystavenej faktúry, splatnej vždy do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia
faktúry v čiastke 1,-- €.
2. Ubrady zálohových platieb za služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytových
priestorov sa platia mesaČne na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry,
splatnej vždy do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry v čiastke 165,-- €.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súČasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Č. 664/84/128 zodňa 12.06.2014.
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Ustanovenja zmluvy o nájme nebytových priestoroch neupravené týmto dodatkom zostávajú
v platnosti v póvodnom znenf.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 obdrží
prenajímatel‘ a 1 nájomca priestoru.
Tento dodatok nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvnýmj stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcjm Po dni jeho zverejnenja.
Prenajfmatel‘ a nájomca prehlasujú, že tento dodatok uzatvorilj na základe ich vážnej
a slobodnej vóle, ich zmluvná vol‘nosf nebola obmedzená, ustanovenja dodatku sú pre nich
zrozumjtel‘né a určité, neuzavrelj ho v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo
v omyle, dodatok si prečftali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.
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Mestská informačná kancelárja Poprad

I
Ing.

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel‘ka organizácje

Dátum zverejnenia

Dátum účinnosti
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špecifikácia prenajatých nebytových priestorov, nájomného a služieb
za užívanie nebytových priestorov
NZ Č. 664/84/128
Nájomca: Mestská informaČná kancelária Poprad
IČO: 42 381 193
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Nájomné vo výške 1,-- €/rok a prenajatý priestor je schválené Uznesenim Č. 57/2014
Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
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Mesačná
studená voda SV
teplo
elektrická energia
zrážková voda
Počet osób:3
PIS ~Io ž~Iůžby‘~
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služb
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Ročná
60,00
96,00
1 800,00
24,00

