
DODATOK č.1
k zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej podľa§ 3 zákona č. 116/1990 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 50a
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a§ 9a ods. (9) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení /ďalej len „dodatok č. 1 "/

Čl. I
Zmluvné strany

Prenajímateľ : Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
zastúpené: Ing. Pavol B e č a r i k, primátor mesta
IČO: 329614
DIČ: 2020717875
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
(ďalej len ''prenajímate/'")
Prenajímateľ nie je platcom DPH

Nájomca: MEPOS SNV, s.r.o r.s.p.
Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SR
v zastúpení: Tomáš Ham ráč ek, konateľ
IČO: 52473732
DIČ: 2121034245 IČ DPH: SK2121034245
bankové spojenie: 5159446373/0900
IBAN: SK39 0900 0000 0051 5944 6373
(ďalej len "nájomca'').

PREAMBULA

1. Mesto Spišská Nová Ves ako výlučný vlastník objektu „Multifunkčné energetické
a banícke centrum" (ďalej tiež len ako „MEaBC") súp. č. 3456, 052 01 Spišská Nová
Ves, zapísaného na Katastrálnom úrade v Košiciach, Správa katastra Spišská Nová Ves na
liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Spišská Nová Ves prenajalo časť vyššieuvedeného majetku
prenajímateľa a to: kancelárske priestory na jej prízemí:

- miestnost' č. 218 o ploche....................................................................... 40,72 m2
, 

- príslušenstvo (chodba - hala č. 220, soc. zariadenie č. 216,209,
ekonomat č.217 a vstupná hala - schody, zádverie č. 219) o ploche spolu„157,36 m2

Spolu miestnosť č. 218 s príslušenstvom: 198,08 m2
• 

(všetko spolu ďalej tiež len ako „predmet nájmu").

2. Z dôvodu zmien v rozsahu pandémie koronavírusu COVID-19 nájomca požiadal
o zníženie rozsahu nájmu nebytových priestorov v objekte „MEaBC". Na základe
uvedeného bude rozsah nájmu znížený na priestory: vstupná hala-schody, zádverie č.
219, chodba č. 202, soc. zariadenia č.203- 215) o ploche spolu 98,91 m2

. Situovanie
prenajímaných nebytových priestorov je zrejmé z grafickej prílohy tohto dodatku č. 1
zmluvy.

PREDMET Dodatku č. 1

Predmetom dodatku č. 1 Je zmena čl. II. v bode 3) a následne zmena čl. V. v bode 2
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Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NZNB_056/2020 s platnosťou od 1.7.2021.

1. Čl. II.·· sa bod 3) mení nasledovne:
„ 3. Predmetom zmluvyje časť majetku prenajímateľa uvedeného v čl. II, bod. 1 a to

kancelárske priestory najejprízemí:
- vstupná hala-schody, zádverie č. 219, chodba č. 202, sociálne zariadenia č. 203-
215, všetko spolu s príslušenstvom o ploche spolu 98,91 m2 

(ďalej tiež len ako „predmet nájmu")" 

2. Čl. II. sa bod 3) mení nasledovne:

„ 3. Cena nájmu bola dohodnutá návrhom ceny za prenájom prenajímateľovi doručenej na
základe reakcie nájomcu na vyhlásenú ponuku mesta Spišská Nová Ves, zverejnenú na
webovej stránke prenajímateľa a úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves, na základe
čoho:

- Ročné nájomné v zmysle návrhu nájomcu: 900,00 €
- mesačné nájomnéje: 75,00 €"

OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Ostatné náležitosti zmluvy č. NZNB_056/2020 ostávajú nezmenené a týmto dodatkom
nedotknuté.

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť po jeho podpísaní všetkými účastníkmi zmluvného vzťahu.

2. Účinnosť dodatku č. 1 nastáva v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a podľa§ 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom
znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Spišská
Nová Ves.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu.
Z nich 4 exempláre obdrží prenajímateľ a 2 exempláre nájomca.

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili
s obsahom dodatku, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpísali v tiesni ani za inak
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi,

Za prenajímateľa : Za nájomcu:

s. . ) 
1 

TomJš H a1 m r á č e k
konateľ spoločnosti


