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Dodatok č. 1 
ku zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2019/02 ďalej len „Zmluva“ 

 

uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov 

medzi: 
 

Obchodné meno: DPD, s.r.o. 

Sídlo:   Paulínska 20, 917 01 Trnava 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu v Trnave,  

oddiel Sro, vložka číslo 15564/T 
IČO:    36 266 701 

IČ DPH:   SK2021915170   

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  

Číslo účtu:   2627805143/1100 

Tel./Fax:   033/55 13 322 
Zastúpená:   Pavol Daniš 

    

(ďalej len „prenajímateľ“)    

 

a 

 
Obchodné meno:         ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Sídlo:                           Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

Zapísaná:                     združenie obcí, posledná novela Stanov Obvodný úrad Trnava 

                                    28.5.2010, číslo spisu: A/2010/07859 

IČO:                             31 826 385 

Bankové spojenie:        SLSP,as. 
Číslo účtu:                   SK46 0900 0000 0050 5718 7198 

Tel./Fax:                      0905/399 636 

Zastúpená:                   Mgr. Maroš Sagan, PhD. predseda 

 

(ďalej len „nájomca“) 
 
 

Týmto dodatkom sa v Zmluve mení  článok 7, bod 7.2, s účinnosťou od 01.07.2019, a to 

tak, že nové znenie je: 

 

  
  7. 

Odplata za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

 

 

7.2. Nájomca sa zaväzuje platiť za služby odplatu, a to formou mesačných platieb vo výške  
2,875€ ( slovom dve euro osemstosedemdesiatpäť centov) za 1 m2 + DPH nasledovne: 
- mesačné platby za služby vo výške 92€ + 20€ za prenajatú odstavnú plochu na 

parkovanie/zásobovanie t.j. spolu 112€ (slovom stodvanásť euro) + DPH počnúc 

mesačnou platbou za služby za mesiac júl  2019 sú splatné  vždy v posledný deň 

kalendárneho mesiaca plateného obdobia na základe riadneho daňového dokladu 

vystaveného prenajímateľom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; 
 
 

Článok  7, bod 7.1, 7.3, 7.4 a 7.5 ako aj ostatné body Zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Za prenajímateľa :                                    Za nájomcu: 

 

meno:            Pavol                          meno:  Mgr. Maroš  

priezvisko:  Daniš                          priezvisko:     Sagan 

funkcia:       konateľ    funkcia: predseda    
miesto:         v  Trnave                miesto:       v Trnave 

 

dátum:                                                        dátum:     

 

 

podpis:    ...................................              podpis:     ..................................... 
 


