
Dodatok č. 1l2011
k Zm|uve č. 4l20 10 onájmenebytovéhopriestoru

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebyov}ch
priestorov v platnom znení.

Prenajímatel':
so sídlom:

čl. I.
Zmluvné strany

Pezinská mestská spoločnost', s.r.o.
Hollého 2, 902 01 Pezinok

Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného s du Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 40920lB
zastupená:.
ICO:
DIČ :
tČ ppu:

Mgr. Oliver Solga, konateť
36 366 271
2022206087
3I<2022206087

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Pezinok
(ďalej ,,prenajímatel"') 6606250001/5600

Nájomca: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

so sídlom, [:ť."rl3r:]n.u , 5,90201 pezinok
Prevádzka: Hollého 2,g020l Pezinok
zastípená: Mgr. Eva Obšasníková, riaditelka CPPPaP
Zriaďovateí: Krajslc školsk; rad, Teplická 4,Bratislava
-í stupen}: Mgr. Pavol Škovránek, prednosta
ICO: 3601517 5

DIČ: 2021939810
IČ PPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štat ru pokladnica
Císlo čtu: 7000199920/8180
(ďalej ,,nájomca")

čl rr.
predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je :

l. Zmenav Čt. I. Zmluvné strany - zast penie prenaj imatel'a,ktory sa mení takto:
Prenajímatel': Pezinská mestská spoločnost', s.r.o.
so sídlom: Hollého 2,902 01 Pezinok
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného sridu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 40920lB
zastilpená: Ing. Juraj Pátek, konateť a riaditel'
ICO: 36 366 277
DIČ : 2022206087
tČ ppH: 3I<2022206087
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Pezinok
(ďalej ,,prenaj ím ateY') 660625000l /5600

2. Zmenav Čt. ilI. PredmetZmluvy, ktory sa dopíňa takto:
Prenajímatel'ako správca nehnutel'nosti prenajíma nájomcovi za nižšie uveden}ch podmienok
nebYové priestory a to :

a. miestnosť č. dv. 9,10 vo vymere 45m2
b. bez čakárne
c. miestnosť č.20 vo v}mere 17m2

Prenajímaná plocha spolu 62m2.



Ide o nebytové priestory naprízemí a l. poschodí v Prístavbe Mestskej polikliniky (a) a na I. poschodí
v Starej budove Mestskej polikliniky (b).
Špecifikácia priestorov pre v počet ceny nájmu tvo prílohu č. l. tohto dodatku.

3. Zmena Čt. VI. Cena nájmu , bod. 1, ktory sa mení takto:
Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na ročnom nájomnom nasledovne:za ambulanciu, čakáreň
auživanie spoločnlich priestorov je cena nájmu za 1 m2lrok vo v ške 8,30 eur s DPH, ( príloha č. 1
tohto dodatku ), čo pri v}mere 62 m' predstavuje sumu ročne 617 r52 s DPH (slovom
šesťstosedemnásť eur,52 centov s DPH)
4. Zmena Čt. Vl. Cena za energie a siužby bod.l, ktory sa mení takto: V ška a rozpis zálohov}ch
platieb za energie a služby spojené s nájmom vo v; ške 1791,94 , s DPH ročne, tvoria prílohu č. 2 ,

ktory je neoddelitelhou sriěasťou tohto dodatku.

čl. trI.
záverečné ustanovenia

1.Tento dodatokje neoddelitelhou sriěasťou Zmlwy é.412010 o nájme nebytoqich priestorov
platnej zo dňa28. mája20l0.

2. Zmluvné strany vyhlasujri, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho forme a obsahu, vyhlasuj , žeho
neuzatvorili v tiesni ani zaneqihodnych podmienok anaznak sírhlasu ho vo vlastnom mene
podpisuj .

3. Tento dodatok nadobrida platnosť dňom podpísania oboma zmluvn; mi stranami a činnosť dňom
1. januára 2011.

4. Tento dodatok je vyhotoveny v štyroch rovnopisoch,zktorifch dve vyhotovenia dostane
prenajímateí a dve vyhotovenia nájomca .

ct. Iv.
Dátum vyhotovenia dodatku a podpisy zmluvn ,ch strán

1.Dátum a miesto vyhotovenia dodatku:
V Pezinku dňa 22.12.2010 Vyhotovila: Ing. Darina Nitrayová
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aa.aaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

za prenajímatel'a
Pezinská mestská spoločnost', s.r.o.
Ing. Juraj Pátek, konatel'a riaditeť

nalomcu
PPPaP
gr. Eva Obšasníková, riaditelka

r(7\1^''t-^,0

Prílohy:
Príloha č.1 - Špecifrkácia nebytou_ ch priestorov
Príloha ě.2 - V ška a rozpis zálohov,_ ch platieb za energie a služby
Príloha č. 3 - dohoda o platbách nájomného azálohov,_ ch platieb na rok 20l1

zriaďovateí:
Krajskli školsk rirad
Mgr. Pavol Skovránek, prednosta
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Dodatok ě.l/2011 k Zmluve o nájme NP č. 4l20l0


