
Prenajĺmateľ:

Názov:
Sídlo oÚ :

Zastúpený :

lČo:
DlČ:
lČ npH:
Bankové spojenie

Číslo účtu :

swrFT/Brc:
IBAN:

Dodatok č.3
k Zmluve o nájme nebytoých priestorov, uzatvorenej dňa 30' 1 2,2002

vzneníjejDodatku č' 1 zo dňa 14.12.2012 a Dodatku č.2zodňa18,12,2017
medzi

Zmluvné strany

obec Vígľaš
Zvolenská č.1, 9ô2 02 Víglaš
lng, Róbert Záchenský, starosta
00 320 382
2021318761
nie je platitelbm DPH
VÚB , a,s, Bratislava

292241210200
SUBASKBX
sK35 0200 0000 0000 02922412

( dalej len ,,prenajímatel"')

Nájomca:

Obchodné meno : Slovak Telekom, a' s.
Sídlo : Bajkalská 2B,B17 62 Bratislava
Zastúpený : Eva Vilhanová, špecialista nájomnej agendy,

splnomocnená na základe platného Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s,

lČO: 35 763 469
DlČ: 2020273193
lČ DPH: SK2O2I273B93
Bankové spojenie : UniCredit Bank AG Múnchen
SWIFT/BlC: HWEDEMMXXX
IBAN: DE12700202700015 4665 75
Registrácia : Spoločnosťzapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Bratislava l, oddielSa, vloŽka č,2081lB
E-mailová adresa na zasielanie faktúr v el,forme : PN]nvoice.ST@invoicedtse.telekom.de
Adresa na zasielanie faktúrv papierovej forme : Slovak Telekom, a,s.

P0 Box 75
B20 'l ô Bratislava 2'l 6

( dälej len ,,ná.jomca")

( d'alej spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Ô.l
Predmet dodatku

1 ' Prenajímatel' a nájomca uzatvorili dňa 30'1 2.2002 Zmluvu o nájme nebytoých priestorov v objekte telocvične
Základnej školy Víglaš, súpisné čĺslo 436, postavenej na pozemku KNC parcelné číslo B3B, zapísane| na LV
č,543 vk,ú. Vĺgläš, obec Víglaš, okres Defua, vzneníjejDodatku č,1za dňa 14,12,2012 aDodatku č,2zo dňa
18J2'2017, ktorej predmetom nájmu je nájom nebytoých priestorov ocelkovej ýmere 27,06 m2 za účelom
prevádzky te le komu n i kačnej technológ ie (dalej le n,,Zmluva" ),

2, Prenajímatel'a nájomca sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy :

n:! a

ú



rušĺ sa pôvodné znenie Čt. tt Zmtuuy a nahrádza sa noým znenĺm nasledovne :

il.

Doba nájmu

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ, do 31,12,2027,

rušĺ sa pôvodné znenie bodov 'l a 2 v Čt, tttZmluuy, ktoré sa nahrádzajú noým znenĺm nasledovne

1' Výpočet základného nájorrmého :

1,1, Chodba

1,2, Pĺiestorhlavného rozvodu MDF

1'3, Pľiestortelekom.lnikačnej ústredne

mč' 1

mč, 2

mč' 3

2,19 m2

7,OO ri
17,81 fil

27,06 m2

32'00 € :

32,00 €

32,00 €

70'08 €

224,00€

571,B4€

X

X

2. Ročná úhrada spolu (bez DPH) 865'92 €

rušÍ sa pôvodné znenie bodov l a 2 v Čt. tV Zmtuuy, ktoré sa nahrádzaiú noým znenĺm nasledovne :

1, Nájomca sa zaväzuje poukazovať úhradu za uŽívanie nebytoých priestorov 1x ročne Vsume 8ô5'92 € do

dátumu splatnosti a na číslo účtu prenajímatel'a uvedeného na faktúre, Dohodnutá |ehota splatnosti faktúry je do

45, dníodo dňa jej doručenia nájomcovi, Prenajímatel'vystavífaktúru najneskôr31,12' príslušného roka, za ktoý
je nájomné splatné a uvedie do nej identifikačné číslo REFX : 20002813'

2, Náklad za elektrickú energiu bude prenajímatel'fakturovať nájomcovi 'lx ročne na základe koncoročného

odpočtu zpodruŽného merača. Prenajímatel' vystavĺ faktúru najneskôr 3'l,'l2, prĺslušného roka, pričom

dohodnutá lehota splatnostije 45 dní odo dňa |ej doručenia nájomcovi a uvedie do nej identifikačné čĺslo REFX:
30004528,

3' Ostatné ustanoveniaZmluvyzostávajú nedotknuté.

Čt. tt

Záverečné ustanovenia

1, Zmluvné strany vyhlasujú,že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená aŽe tento dodatok č' 3 je ich slobodným

avážne mieneným prejavom vôle, je určiý, zrozumitelhý a vykonaný v predpísanej právnej forme bez akejkolVek

tiesne ktorejkolVek zo zmluvných strán za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok,

2, Tento dodatok č,3 nadobúda platnosť dňom jeho podpĺsania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanoveniami zákona ó.21112000 Z,z, o slobodnom prĺstupe

k informáciám, Prenajĺmatel' ako povinná osoba sa zaväzuje zverejniť tento dodatok, resp, zabezpečiť jeho

zverejnenie bezodkladne po jeho uzavretí azaslať písomné potvrdenie ozvere'jnenĺ dodatku nájomcovi

najneskôr do 3 dní odo dňa jeho zverejnenia na e-mailovú adresu : eva.vilhanova@telekom'sk.

3' Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 3 nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia

platnosť alebo účinnosti nie je Úm dotknutá platnosť ostatných ustanovenÍ, Namiesto neplatných alebo

neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to právne moŽné, sa čo najviac

pribliŽuje zmyslu a účelu tohto dodatku č, 3.

2
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4' Tento dodatok č. 3 je vypracovaný v troch slovenských origináloch a obidve strany potvrdzujú svojim podpisom,

Že prena1ímatel'prevzal jeden originál a nájomca dva originá|y v slovenskom vypracovaní,

Vo Víglaši, dňa 30,1 1,2022 Vo Zvolene, dňa 01 '12.2022

Í)-anaiímotaľ. Nájomca:




