Dodatok č.01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 166/2007 Zo
dňa 1.1.2007
Prenajímateľ: BYTUR , s.r.o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. vložka č. 10024 / L
So sídlom spoločnosti : ul. Budovateľská 575 , 038 53 Turany
Zastúpená konateľom Stanislavom Šlichtíkom
IČO : 36368245 DIČ : 2020964506 IČ DPH: SK 20209664506
Bankové spojenie VÚB a.s. Martin. Číslo účtu : 1008447362
a
Nájomca: OBEC TURANY Zastúpená : Ing. Miroslavom
Blahušiakom- starosta Sídlo: Osloboditeľov 83/91, 038 53
Turany IČO : 00316962 , DIČ : 2020595049
1. Predmet dodatku.
Predmetom tohto dodatku je zmena výšky preddavkových platieb a spôsob platby.
II. Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia.
1. Zmluvné strany dohodli preddavkové platby nájomného, energie služby (ďalej len nájomné)
nasledovne. Ceny sú bez 20% DPH v aktuálnej dobe.
a) Nájom za užívanie nebytových priestorov (ďalej len NP ) mesačne .............................. 0,00 €
(vlastník nehnuteľnosti. DS ul. Komenského 1120, Turany, LV 1820 k. ú. Turany)
b) Energie a služby v súvislosti z užívaním NP mesačne .................................................. 146,00 €
2. Výška preddavkov pri prepočte sa zaokrúhľuje na celé €.
3. Fakturovaná suma lx za mesiac 146,00 €. Platba bude priebežne aktualizovaná na základe dodávateľských
cien vstupných energii a služieb v priebehu trvania zmluvy a podľa ročného vyúčtovania príslušného roka pre
obdobie nasledujúce.
4. Platba sa bude vykonávať v EUR a to bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa č. ú. 1008447362,
variabilný symbol číslo fa. Nájomné sa platí mesačne za príslušný mesiac podľa splatnosti fa.
III. Záverečné ustanovenia.
Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou, hore uvedenej zmluvy, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch a
každá zúčastnená strana dostane po jednom vyhotovení. Dodatok dňom podpisu s účinnosťou od
1.9.2013 nadobúda platnosť.
Zmluvné strany si dodatok prečítali. oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli obsahu a prehlasujú, že
tento dodatok je prejavom ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle. na znak čoho ho podpisujú.

V Turanoch, dňa 9.8.2013

