Dodatok č. 2
k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2008

uzavretý na základe zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších právnych predpisov medzi:
MESTO TREBIŠOV
V zastúpení: Ing. Marián Kolesár, primátor mesta
IČO: 331996
Zastúpené :
BYTOVÝ PODNIK Trebišov, s.r.o.
ul. Puškinova 18
075 86 Trebišov
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka Č.9553/V
zastúpený : JUDr. Ján Šipoš , konateľ spoločnosti
bank. spojenie : VÚB Trebišov, č. účtu : 5505-622/0200
( ďalej len prenajímateľ)

OBVODNÝ ÚRAD TREBIŠOV
M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
IČO : 42097053
DIČ: 2022447042
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Pataky, prednosta
bank. spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu: 7000299649/8180
(ďalej len nájomca)
Týmto dodatkom č. 2 sa mení či. I. Predmet zmluvy odst. 1 následovným spôsobom:
Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej
budove so súpisným číslom 1161/184 na ul. M. R. Štefánika v Trebišove o výmere:
- kancelárske priestory
- sklady, archívy
- ostatné priestory
-garáže

860.62 m2
543,84 m2
204,60 m2
175,00 m2.

Ďalej sa mení ods. 1 a ods. 2 či. IV - Cena nájmu a spôsob úhrady nájomného následovne:
1. Cena nájmu je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
o cenách v znení neskorších práv. predpisov, podľa výmeru MF R-1/1996 podľa Všeobecne
záväzného nariadenia mesta č. 75/2007 takto:
Kancelárske priestory
Sklady, archívy
Ostatné priestory
Garáže
Spolu:

860,62 m2
543,84 m2
204,60 m2
175,00 m2

x 26,555 €/m2
x 13,278 €/m2
x 13,278 €/m2
x 16,60 €/m2

22.853,76 €
7.221,11 €
2.716,68 €
2.905,00 €
35.696,55 €

2,

Stanovená výška ročnej úhrady- ( j . 35.696,55 € je splatná v mesačných splátkach (2.974.71
€/mesÍac)
Ostatné časti zmluvy zostávajú bez zmien a doplnkov.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.11.2011.

v Trcbišove dňa 01.11.201
za prenajímateľa :

za nájomcu :

, ľOVV PODNIK TREBIŠQV s.ca.
vil. Puškinova č.18./
075 R6 TREBlS,

JUDr. Ján Š i p o ^
konateľ BPTV, s.r.o.

Ing. Karol Pataky
prednosta
Obvodný úrad Trebišov

