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Dodatok č. 1 

Zmluve o nájme ne tytových priestorov zo dňa 30.06.2009 

uzavretej medzi zmluvnými stranami: 

1. Prenajímateľ: 
Mesto Prievidza 
Podateľňa: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prievidza 

číslo účtu: 9000098002/5600 
a 

2. Nájomca: 
Elena Brezoňáková 
Sídlo: Športová 125/16, Prievidza 
IČO: 41597095 
DIČ:10488821884 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza 

číslo účtu: 2584155055/0200 
Vedený: V Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza, 

číslo živnostenského registra: 340-20206 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

zo dňa 30.06.2009 s týmto obsahom: 

1. Zmluvné strany konštatujú, že na strane nájomcu Eleny Brezoňákovej došlo k zmene jej 
pôvodného obchodného mena na nové obchodné meno - Elena Nasri tak, ako to vyplýva 
z Úradného záznamu Obvodného úradu Prievidza zo dňa 19.11.2012, a to na základe 
uzavretia manželstva dňa 03.06.2012. 

2. V ČI. I Predmet nájmu bod 1. sa slovo „číslo 2787/1," nahrádza slovom „číslo 2788/2," 
a zaň sa dopĺňajú slová „budovy DDM so súpisným číslom 10553 na parcele č. 2787/1,". 

3. V ČI. I Predmet nájmu bod 2. sa prvá veta nahrádza vetou „Prenajímateľ prenecháva 
nájomcovi do užívania nebytové priestory v rozsahu výmery 306 m2 podlahových plôch 
v budove DDM súpisné číslo 10553 na parcele číslo 2787/1 s výmerou 416 m 2 , pozemok 
parcela č. 2787/4, ostatné plochy s výmerou 104 m2 a pozemok parcela č. 2787/7, ostatné 
plochy s výmerou 92 m2 na Mariánskej ulici v Prievidzi." 



4. ČI. III bod 6. sa druhá veta nahrádza vetou „Úhradu za tieto služby bude nájomca 
vykonávať na základe faktúry vystavenej mestom Prievidza (refakturácia)." 

5. ČI. III bod 7. znie: 
„7. Za služby platí nájomca preddavky vo výške preddavkových platieb stanovených 
dodávateľmi jednotlivých druhov energií, vrátane vyúčtovacích faktúr na účet mesta 
Prievidza vo VÚB, a.s. pobočka Prievidza číslo 16626382/0200. " 

6. V ČI. III bod 9. sa za slovom „Prenajímateľ" vypúšťajú slová ",v zastúpení ZŠ Mariánska,". 

7. V ČI. VI Záverečné ustanovenia bod 1. znie: 
„1. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený nájomcovi účtovať zmluvnú 
pokutu vo výške 150 eur za každé porušenie zmluvnej povinnosti z tejto zmluvy, a to za 
každý aj začatý deň, pričom prenajímateľ je zároveň oprávnený vyúčtovanú zmluvnú pokutu 
započítavať." 

8. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

9. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

10. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

V Prievidzi dňa 2 1 JAN. 2013 V Prievidzi dňa 2 1 JAN. 2013 

Elena Nasri 


