Dohoda zmluvných strán
Nájomnej zmluvy č. 06/2006/Š (č. C E 784/06/NZ/2.5)
uzatvorená medzi

prenajímateľom:

Mesto Prievidza
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318 442
DIČ:2021162814
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 9000097018/5600

nájomcom:

Občianske združenie Materské centrum S L N I E Č K O
Sídlo: Športová 134, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Mgr. Jana Sýkorová
IČO: 36123862
DIČ:2021654745
Registrácia: v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR,
číslo spisu VVS/1-900/90-18704 zo dňa 20.7.2001

I.
Strany dohody uzatvorili Nájomnú zmluvu č. 06/2006/Š dňa 27.09.2006. Predmetom nájmu
sú nebytové priestory v bývalom pavilóne detských jaslí MŠ U l . Športová v Prievidzi, ktoré
sú dočasne prebytočné pre prevádzku MŠ. Nájomná zmluva uvádza, že výmera plochy
2

nebytového priestoru pre nájom - prízemie je 145 m .
II.
Dňa 02.10.2012 sa v nebytových priestoroch realizovali kontrolné merania, pričom bolo
2

zistené, že skutočná výmera podlahovej plochy predmetu nájmu je 210,58 m a nie 145 m

2

ako uvádza Nájomná zmluva č. 06/2006/Š.
III.
N a základe uvedených skutočností je zrejmé, že nájomca užíva počas doby trvania nájomnej
zmluvy väčšiu plochu, ako je uvedená v nájomnej zmluve. Z tohto dôvodu zmluvné strany
pristupujú

k uzatvoreniu tejto

Dohody, v ktorej prehlasujú,

že

výmera

prenajímaných

2

priestorov je 210,58 m .
IV.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyúčtovania energií za rok 2012 sa použije výmera
2

podlahovej plochy 210,58 m , teda reálna výmera, ktorú užívali. Plocha pre výpočet ÚK je
2

2

187,78 m a plocha pre výpočet el. energie 200 m .

v.
1.

Dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý m á platnosť originálu.
Zmluvné strany obdržia dve vyhotovenia.

2.

Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.

3.

Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle
mesta Prievidza.

Prievidza
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JUDr. Katarína M a c h á č k o v á
primátorka mesta

Prievidza
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Mgr. Jana Sýkorová
štatutárny zástupca

