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D o d a t o k  č . 1 2  
k u  Z m l u v e  o  n á j m e  č . 0 3 1 0 / 2 0 1 0  

 
Zmluvné strany 
    Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
Prenajímateľ:                        Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
                                Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
    Oddiel: Sro, vložka č. 143/T 
    Zastúpený: Ing. Ján Bachura, konateľ  
    IČO: 31424287  DIČ: 2020376303 
    IČ DPH: SK 2020376303  
                 Bankové spojenie: Prima  Slovensko, a.s., 
    Číslo účtu: 9203286001/5600  
                                             IBAN: SK10 5600 0000 0092 0328 9001, BIC kód banky KOMASK2X 
(ďalej len Prenajímateľ)   
 
a 
  
Nájomca:   Mesto Senica 
                                             Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
                                             Zastúpené: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor 
    IČO: 00309974  DIČ: 2021039845 
    IČ DPH: neplátca DPH  
                              Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
    Číslo účtu: 9200516002/5600  
                                            IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002 
(ďalej len „Nájomca“) 
 
sa dohodli na zmene ustanovení  Zmluvy o nájme č.0310/2010 zo dňa 30.04.2010 (ďalej len Zmluvy) 
v znení dodatkov č. 1 až 11, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov v budove súp.č.477 
v Senici takto: 
 
Ods. 1.2 v článku I. Predmet Zmluvy sa mení a znie: 
 
1.2 Predmetom  tejto  Zmluvy  je  nájom  nebytových priestorov podľa bodu 1.1 o celkovej výmere       

cca 64,16 m2, nachádzajúcich sa v suteréne administratívnej  budovy a na prvom nadzemnom 
poschodí, miestnosti č.01,02,03,04,05 a prislúchajúca časť chodby, ďalej sklad o celkovej 
výmere 16 m2, ktoré Prenajímateľ ponecháva Nájomcovi do užívania.  
(ďalej len „Predmet zmluvy “). 

 
 
 
Ods. 5.1 v článku V. Cena nájmu sa mení a znie:  

 
5.1 Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi  za užívanie Predmetu nájmu dohodnutú Cenu 

nájmu. 
 

Cena nájmu je dohodnutá v sume 233,00 € (slovom dvestotridsať tri eur) za jeden kalendárny 
mesiac trvania platnosti Zmluvy 
Cenu nájmu za príslušný mesiac je Prenajímateľ oprávnený faktúrovať prvý deň príslušného 
kalendárneho mesiaca, s lehotou splatnosti do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 
Táto cena je pre Nájomcu konečná, vrátane služieb spojených s bezproblémovým užívaním 
Predmetu zmluvy.  
 
 

Ods. 6.2 v článku VI. Doba nájmu sa mení a znie: 
 
6.2. Zmluva sa uzatvára  na dobu určitú do 31.12.2021. 

 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  
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Tento  dodatok  nadobúda  platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom 01.11.2020,  po jeho zverej - 
není na webovom sídle Nájomcu.  
Tento   dodatok  je   vyhotovený  v  troch  rovnopisoch  s  platnosťou   originálu,   dva   rovnopisy  sú  
určené pre Nájomcu a jeden pre Prenajímateľa. 
 
V Senici dňa 14.10.2020                                          V Senici, dňa     
 
 
Prenajímateľ:                                                            Nájomca:  
 
 
 
Podpis:                                                                     Podpis: 
meno a priezvisko:  Ing. Ján Bachura                      meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martin Džačovský 
funkcia :  konateľ                                                      funkcia: primátor 
 
 
 


