Dodatok č. 1/2011
k zmluve č. 185/2010 o nájme nebytového priestoru
uzatvorený podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
IČO: 603 406
DIČ: 2020919120
( ďalej len „prenajímateľ“ )
a

Nájomca:

integrita
Sídlo: Húščavova 3, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Vincúrová,
predsedníčka združenia
IČO: 421 825 14
( ďalej len „nájomca“ )

(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene zmluvy č. 185/2010:

1. Čl. III „Doba nájmu“ sa mení takto:
Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to

od 14.09.2010 do 16.12.2010,
a od 11.01.2011 do 09.05.2011
okrem školských prázdnin a sviatkov

Malá telocvičňa:
od 14.09.2010 – do 1.12.2010
utorok
od 18:00 do 20:00 h, t.j. 2 h
štvrtok
od 18:00 do 20:00 h, t.j. 2 h
od 02.12.2010 – do 16.12.2010 a od 11.01.2011 – do 09.05.2011

utorok

od 18:00 do 20:00 h, t.j. 2 h

Spolu 78 hodín za celú dobu nájmu.
(Tzn. doba nájmu sa skracuje o 12 hodín oproti pôvodnej zmluve.)

2. V Čl. IV „Nájomné“ sa v ods. 3 mení celková výška nájomného, výška 3. splátky
nájomného a doba jej úhrady nasledovne:
Celková výška nájomného je 1037,40 € (slovom tisíctridsaťsedem eur a štyridsať centov).
Tretia splátka nájomného vo výške 239,40 € bude nájomcom uhradená na účet
prenajímateľa do 15.05.2011. (Tzn. tretia splátka nájomného, a teda aj celková výška
nájomného sa znižujú o sumu 159,60 € oproti pôvodnej zmluve.)

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 185/2010 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1/2011 zmluvy č. 185/2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle prenajímateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho dva pre nájomcu, tri pre
prenajímateľa a jeden pre riaditeľku školy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1/2011 zmluvy č. 185/2010 sa dôkladne
oboznámili, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
Bratislava 05.05.2011

Bratislava 05.05.2011

...........................................
prenajímateľ
Ing. Ján Sandtner
starosta
v.r.

...........................................
nájomca
Mgr. Viera Vincúrová
predsedníčka združenia
v.r.

PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka ZŠ:
v.r.
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