
Dodatok č. 3

k

zmluve o nájme nehnutel'ností

uzatvoľenej podl'a ust. $ 663 a nasl. zákona č.. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení
dřla 21.08,20|2

1.

medzi zmluvnými stranami

obec VígI'aš
so sídlom Zvolenská I,962 02 Vígľaš
lČo: oo 320 382
zastupená Ing. Róbert om Zźrchęnským' starostom
IBAN: SK35 0200 0000 0000 02922412
BIC: SUBASKBX

ďalej len',prenajímateľ"

REAL ESTATE SLOVAKIA, s.ľ.o.
so sídlom Velehľadská 33, 821 08 Bratislava

spoločnosť zapisaná v obchodnom registri okľesného súdu
Bratislava I, v oddiele Sro vo vloŽke čislo 142829lB
konajúca Maľtinom Štľicom, konateľom

ďalej len,'nájomca"

takto

Pľenajímatel'a a pôvodný nájomca do práv apovinností ktorého vsfupil nájomca
uzatvorili medzi sebou dřn 27 .08.2012 Zmluvu o nájme nehnuteľností (ďalej len ,,Zmluva"),
na zźlklade ktorej prenajímateľ pľenajal nájomcovi na dobu uľčitu pľedmet nájmu pľesne
špecifikovaný v článku III. Zmluvy.
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2.
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il
Zmllvné stľany sa, odo dňa nadobudnutia úěinnosti tohto dodatku' dohodli na zÍnene

znenia ust. článku III. ods. l. Zmluvy, ktoý odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku
znie:-

] ' Predmetom nájmu sú nehnutelhosti vedené katastrálnym odborom olcresného úľadu
Detya, nachádzajúce Sa v olcrese Detva, obci Vígľaš, kątastrálnom území Vígľaš, zapísané na
LV č. 543, a to

a) pozemok-parcelaregistra "C" parc č. 1292/30 ovýmere 3388 m2, ostatnáplocha;
b) pozemok _ parcela registra "C" parc č. 1292/3 t o výmere 8548 m2, orná pôda;
c) pozemok _ parcela registra "C" parc č. ] 292/35 o výmere 4958 m2, ostatná plocha;
d) pozemok - parcela registra "C" parc č. 1292/57 o výmere ] 654 m2, zastavaná plocha

ą nádvorie;
ďalej spolu len ,, Predmet nójmu".
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Zmhwné stľany sa s poukazom na ust. članku VI. ods. 5 Zm|uvy, odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto dodatku, dohođli na zmene zneniaust. ělánku VI. ods. l Zmluvy,ktoqý znie:

Nájomné zą užívanie Pľedmetu nájmu je vo výške 5824,07 EI]R ročne.

tv
Zmluvné stľany sa dohodli, Že v ostatných ěastiach nedochádza k zmene Zmllvy

Tento dodatok bol vyhotovený podl'a slobodnej, vźňnej, uľčitej anozllmitelhej vôle
všetkých zmluvných strán, ani jedna znic}l ho neuzawela vtiesni, vomyle arť- za nápadne
nevýhodných podmienok.

Zm(uvné stľany si dođatok riadne pľečítali, poľozumeli jeho obsahu ana znak sťlhlasu
ho vlasfuloručne podpísali.

Tento dodatok je vyhotovený v2 vyhotoveniach, pričom každé znich buđe spojené
s j ednotliqim vyhotoven im Zmluvy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť v deň uzafuoľenia
tohto dodatku.

Vo Vígľaši, đňa
15" 0?.. nn
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