
DODATOKč.4 

k Nájomnej zmluve č. ZML1501417 (ZML-ECM-00304) uzatvorenej dňa 30.12.2015 
o nájme nehnuteľností uzatvorený medzi:

prenajímateľom: 

a 
nájomcom: 

OBEC Skalité, 023 14 Skalité č. 598 
zastúpená: PaedDr. Andreou Šimurdovou, starostka obce 

IČO: 314 285 

DIČ: 

IČ DPH: 

IBAN: 

sídlo: 

2020553260 

nie sme platca DPH 

SK95 0200 0000 0000 11522322 (SUBASKBX) 

( ďalej len prenajímateľ) 

V ÁHOST A V - SK, a.s. 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 

štatutárny orgán: Ing.Ivan Kimlička- člen predstavenstva 

IČO: 

DIČ: 

JČ DPH: 

JBAN:: 

Ing. Eva Chudícová - člen predstavenstva 
31 356 648 

2020333216 

SK 2020333216 

SKOS 1100 0000 0026 22151750, (TA TRSKBX) 

Spoločnosť zapísaná v OR OS v Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 5996/B, 

( ďalej len nájomca) 

Zmluvné strany prenajímateľ a nájomca uzatvárajú k Nájomnej zmluve č. ZML1501417 zo 

dňa 30.12.2015 v zmysle čl. IV bodu (5) nájomnej zmluvy od 1.1.2018 

Dodatok č.4 
tohto znenia: 

! .v čl. IV. Nájomné sa z titulu inflácie za rok 2017 upravuje o + 1,3% nasledovne:

Ročný nájom: 2 610,36 € slovom: dvetisícšesťstodesať 36/100 €. 

Nájomné bude vyplácané prenajímateľovi v štvrťročných splátkach. Nájomné je 

splatné do 5-teho dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka v roku na účet prenajímateľa vo 

výške 652,59 € (slovom: šesťstopäťdesiatdva 59/100€)na účet prenajímateľa. Za deň úhrady 

nájomného sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet prenajímateľa. 

2.Zmluvné strany sa dohodli, že za 4.Q.2018 na základe zvýšenia nájomného

1.Q.,2.Q.nájomca zaplatí nájomné vo výške 669,33 €.



3.Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.4 obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú
a zrozumiteľnú vôľu, že nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ho podpisujú vlastnoručnými podpismi.

4. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Skalité a tvorí nedeliteľnú
súčasť Nájomnej zmluvy uzatvorenej č. ZMLI 501417 dňa 30.12.2015.

S.Tento Dodatok č.4 je povinne zverejňovaný podľa§ Sa Zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení
neskorších predpisov.

6.Nájomca svojim podpisom na dodatku dáva v zmysle § 9 odst.2. zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov súhlas so zverejnením svojich údajov v Dodatku č.4, ktorý je v zmysle

§ Sa zák. č. 211/2000 Z. z. povinne zverejňovaným dodatkom na webovom sídle povinnej
osoby obce Skalité a to po dobu povinného zverejnenia tohto dodatku v nasledovnom
rozsahu: obchodné meno, sídlo, štatutárny orgán, IČO, DIČ, číslo účtu.

7.0statné články nájomnej zmluvy, ostávajú v platnosti. 

8.Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2-och vyhotoveniach, lx pre prenajímateľa a lx pre nájomcu.

V Skalitom, dňa 1.3.2018
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Ing.Ivan Kimlička 
člen predstavenstva 

Ing. Eva Chudícková 
člen predstavenstva 


