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Pod č.:

Dodatok ě. 8

k Zmluve o iiájme nebytových priestorov č. 351/84/02 uzatvorenej dňa

11 .05.2005

Prenajímatel':

Mesto Poprad

Štat?itárny zástupca:

Ing. Anton Danko, primátor mesta
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad

Sídlo:

IČO:
DIČ':
IČ DPH:

00 326 470
2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK 20210311 44 - zdanitel'ná osoba registrovaná pre daň

podra § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
Baiikové spojenie:

hodnoty v znení neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Poprad

IBAN:

SK75 0200 0000 0000 2452 4562

(d'alej len "prenajímatel"')
Nájomca:
Miesto podnikania:
IČO:

Lubomíra Grigláková
Dostojevského 3310/31, 058 0l Poprad
41 577 051

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
v Poprade,
č. 740-19099

(d'alej len "nájomca")

ČLÁNOK I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov

č. 351/84/02 zo dňa 11.05.2005 (účin?nej 01.06.2005), ktorým sa v zmluve m:enia'Č'lánok 5

bod 6 a Článok 7 nasledovne:

Článok 5 - Nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
6. Náklady na vykurovanie budú fakturované podl'a prenajatej prepočítanej,
vykurovanej plochy podl'a príslušnej účinnej vyhlášky Ministerstva hospodárstva
SR, ktorori sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode
a rozpočítavania množstva tepla.

Článok 7 - Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr za nájomné
a služby spojené s užívaním nebytových priestorov je nájomca povinný zaplatit'
prenajímatel'ovi úrok z omeškania vo výške stanovenej podl'a podl'a § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka vspojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č.87/1995 Z. z..
2.

Úrok z omeškania bude nájomcovi fakturovaný jednorázovo v nasledujúcom
kalendárnom roku za obdobie predchádzajúceho roka vystavením penalizačnej
faktúry, splatnej najneskí"r do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry.

3.

4.
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výške 50 % mesačnej fakturácie, najviac však suma 200,-€.
ČLÁNOK II.
ZávereČné stanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Tento dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy o nájme nebytových priestorov
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č. 351/84/02 zo dňa 11.05.2005.

V Poprade, dňa
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V Poprade, dňa

Prenajímatel': Mesto Poprad

Nájomca: Pubomíra Grigláková
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Ing. Ariton Danko
primátor mesta
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tW":Grigláková
L'uíomíra

Dátum zverejnenia zmluvy

12. 08, 2019
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Dátum účinnosti zrííluvy

13. 08, 2019

