
Dodatok č. 12 
k nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2006 

I. 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ:     Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 917 01  

                              Trnava,  917 01 Trnava, Hlavná 17,  

                              zastúpená riaditeľom   Mgr.  Hrubým Miroslavom 

                              IČO: 598135                             DIČ: 2021190963 

                              IČ DPH: SK2021190963 

                              Bankové spojenie: 

a 

Nájomca:             Mária Novotová, 926 01 Sereď, Mlynárska 40/34 

                              obchodné meno  Mária Novotová – Agentúra „DAG“, 926 01 Sereď,  

                              Mlynárska 40/34  

                              IČO: 41 708 539                         IČ DPH: neplatca DPH 

 

Uzatvárajú tento dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2006, ktorým sa upravuje čl.  VII. 

Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov 

II. 

Zmluvné strany sa v súvislosti s rekonštrukčnými prácami realizovanými prenajímateľom 

v objekte Trnava, Hlavná 17, dohodli na prechodnom doplnení nájomnej zmluvy  zo dňa 

28.9.2009 v  čl. VII. Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom 

priestorov, nasledovne: 

Čl. VII. Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov 

Bod 2) čl. VII Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov sa 

na obdobie trvania rekonštrukčných prác realizovaných prenajímateľom v objekte Hlavná 17  

dopĺňa  o druhú odrážku, v nasledovnom znení: 

2) Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe úhrad za tieto služby nasledovne: 

 Zmluvné strany sa dohodli, že v čase realizácie rekonštrukčných prác  na fasáde objektu 

Trnava, Hlavná 17, nebude prenajímateľ uplatňovať fakturáciu za odber vody 

a odvádzanie odpadových vôd, z dôvodu využívania odberu vody a odvádzania 

odpadových vôd pri realizácii prác zabezpečovaných prenajímateľom, napojený na 

podružný merač č. 706307/04. Fakturácia nebude uplatňovaná od stavu na podružnom 

merači: 00022 m
3
, až do ukončenia rekonštrukčných prác. Po ukončení rekonštrukčných 

prác budú podmienky odberu vody a fakturácie zmluvne upravené dodatkom k nájomnej 

zmluve.  

III. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o prenájme nebytových priestorov sú nezmenené a zostávajú 

v platnosti. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme nebytových priestorov, 

uzatvorenej dňa 24.2.2006 medzi SKaŠZ mesta Trnava ako prenajímateľom a M. Novotovou, 

Sereď ako nájomcom. 

3. Dodatok k nájomnej zmluve nadobúda účinnosť druhým dňom odo dňa zverejnenia na 

webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.  

4. Dodatok je spísaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a dva nájomca. 

5. Dátum zverejnenia dodatku k nájomnej zmluve 10.5.2018 

v Trnave,  4.5.2018 

 

 

_____________________________                                       ___________________________ 

              prenajímateľ                                                                                  nájomca 


