
D o d a t o k    č. 2
k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa  20.3.2003

Prenajímateľ: Obec Trebejov , Trebejov č. 68, 044 81
                          zastúpená: Štefániou Cibuľákovou – starostkou obce
                          IČO: 00324809
                          DIČ: 2021245072
                          bankové spojenie: VÚB Košice
                                                         IBAN: SK63 0200 0000 0000 1752 2542

Nájomca:  MOUSER, s.r.o. Trebejov č. 18, 044 81
                   zastúpená: Miroslavom  Cibuľákom  - konateľom
                   IČO: 31700446
                   DIČ: 2020495598
                   IČ DPH: SK 2020495598
                   bankové spojenie: ČSOB Košice
                                                 IBAN: ….........................................................................

       Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve o nájme nebytového priestoru 
zo dňa 20.3.2003.

Článok I – Predmet a účel nájmu
Upravuje sa bod 2 čl. 1

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi tento nebytový priestor – pivnica na skladové účely.
Z bodu sa vypúšťa prenájom kancelárie od 1.1.2017.

Článok III – Nájomné a úhrada za služby poskytované s nájmom nebytového priestoru

Upravuje sa bod 2 čl. III,  z ktorého sa vypúšťa nájomné za kancelárske priestory od 1.1.2017 a 
upravuje sa bod 3 čl. III.

Nove znenie bodu 2 a 3
2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške: pivnica – skladové priestory 0,70 €/m2

140 m2 x 0,7 € =  98 €.
Ročná výška nájomného je 98 €.

3. Nájomné sa platí raz ročne na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ. Splatnosť faktúry 
je 15 dní.

Článok V. Skončenie nájmu

Upravuje sa bod 7  čl. V. takto:
Ak nájomca nebytový priestor neodovzdá prenajímateľovi v deň skončenia nájmu, je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu 16,60 € za každý deň nesplnenia povinnosti.

         Ostatné body zmluvy o nájme nebytového priestoru ostávajú nezmenené.



       Tento dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru uzatvorenej 20.3.2003  nadobúda 
platnosť  dňom podpisu tohto dodatku. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Tento dodatok je napísaný v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strána  obdrží 
po jednom jej podpísanom vyhotovení.

V Trebejove, 30.12.2016

 
                    …..........................................                        ….................................................
                           prenajímateľ                                                            nájomca


