
  Dodatok č. 5

k zmluve o nájme pozemku č. 80 - 1/2018 uzavretej podľa § 663 a nasl. ustanovení z. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 Prenajímateľ:  OBEC TVRDOŠOVCE
                           v zast.p. Ing. Mariánom Tóthom, MBA, starostom obce
                           sídlo:     941 10 Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56
                           Bankové spojené: SLSP, a.s.
                           Číslo účtu vo forme IBAN:   SK31 0900 0000 0051 8019 5302
                           IČO:   00 309 338 

Nájomca:         ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92 , 851 01 Bratislava 5
  štatutárny orgán: Ing. Miloš Karpáti, konateľ spoločnosti

   sídlo: Kopčianska 92 , 851 01 Bratislava 5
  IBAN: SK6111000000002624042048 
  SWIFT KÓD: TATRSKBX
  IČO: 31328717   DIČ: 2020300777 
  IČ DPH: SK2020300777

V zmysle bodu 2.6. nájomnej zmluvy č. 80 - 1/2018 sa upravuje výška ročného nájomného o miery 
výšky inflácie za rok 2021, ktorá činí 3,2 %.                       

Dodatkom č. 5 sa mení  pôvodná nájomná zmluva č. 80 – 1/2018 zo dňa 16.05.2018 a dodatok č. 4 
zo dňa 25.6.2021 nasledovne: 

Čl. II. Bod 2.1. Výška a splatnosť nájomného sa mení

Pred úpravou:
2.1 Dohodnuté ročné nájomné za časť nehnuteľnosti určenej pre umiestnenie  reklamnej stavby
podľa  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  o  cenovej  regulácii  nájomného  z  nebytových
priestorov a pozemkov na území obce č. 1/2011 a jeho dodatku predstavuje 217,33 eur/rok (slovom:
dvestosedemnásť eur, tridsaťtri centov)

Po úprave:
2.1.     Dohodnuté ročné nájomné za časť nehnuteľnosti určenej pre umiestnenie  reklamnej stavby
podľa  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  o  cenovej  regulácii  nájomného  z  nebytových
priestorov a pozemkov na území obce č. 1/2011 a jeho dodatku predstavuje 224,28 eur/rok (slovom:
dvestodvadsaťštyri eur, dvadsaťosem centov)
217,33 eur/rok + 3,2 % = 224,28 eur/rok

Ostatné  ustanovenia  pôvodnej  nájomnej  zmluvy  č.  80  -  1/2018  zo  dňa  16.05.2018  zostávajú
nezmenené a platné.
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Dodatok č.  5 nadobúda platnosť dňom podpisu Prenajímateľom a Nájomcom a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Prenajímateľa Obce Tvrdošovce.

V Tvrdošovciach, dňa 27.06.2022
                       

 ...........................................                                                      ............................................ 
       Prenajímateľ:     Nájomca:
OBEC TVRDOŠOVCE                                                               ISPA, spol. s r.o.   
 Ing. Marián Tóth, MBA                    Ing. Miloš Karpáti 
        starosta obce                  konateľ


