
D O D A T O K  č. 01/2023 

k Nájomnej zmluve č. 11/2021  zo dňa 28.09.2021 uzatvorenej podľa Zákona č. 116/1990 
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

Zmluvné strany 1,2  

1. Prenajímateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209, 
   v mene ktorého koná správca majetku mesta podľa § 6 ods. 4 zákona č.  

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
DUMAT – mestská príspevková organizácia  
So sídlom: Andreja Kmeťa 360/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 
V zastúpení: Ing. Iveta Jurisová – riaditeľka 
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s., Dubnica nad Váhom 
Č. účtu: 4433333001/5600 
IBAN:SK43 5600 0000 0044 3333 3001 
IČO: 36 293 962 
IČ DPH: SK 2020972382 

/ďalej len ako „prenajímateľ“/ 
 

2. Nájomca:  Zuzana Vojtášová 

   So sídlom: Prejtská 335/289, 018 41 Dubnica nad Váhom  

   V zastúpení: Zuzana Vojtášová 

   Bankové spojenie: VÚB banka 

   Č. účtu: SK1502000000007111645372 

   IČO: 14 192 829 

   Registr.: Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-4192 

/ďalej len ako „nájomca“/ 
 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 01/2023 k Nájomnej zmluve č. 11/2021 zo dňa 
28.09.2021 (ďalej len ako „zmluva“) od 01.02.2023, z dôvodu zvýšenia nákladov za služby 
takto: 

Článok I 
Predmet dodatku 

 
1.  Upravuje sa Článok VI Služby, bod 2. 
     Pôvodný text Článku VI bod 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných mesačných paušálnych platbách za služby: 

 Odber tepla .............................................7,50 € + DPH  

 Odber el. energie ...................................20,00 € + DPH 

 Vodné – stočné .......................................3,00 € + DPH 

      Náklady spol. priestory (upratovanie, 

      osvetlenie, vykurovanie, a iné)...............25,00 € + DPH  

 Zrážková voda .........................................podľa pomerného prepočtu 1 x ročne 

      Revízie bleskozvodov, elektroinštalácie 

      prostriedkov PO a VTZ..............................podľa pomerného prepočtu 1 x ročne  

 Paušálne platby za mesiac spolu:             55,50 € + DPH 

 (Slovom: päťdesiatpäť eur päťdesiat centov) 

 



 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti. 
2.   Dodatok č. 01/2023 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých        
      nájomca obdrží dve vyhotovenia, správca dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie do     

centrálnej evidencie zmlúv mesta Dubnica nad Váhom. 
3. Dodatok č. 01/2023 k Nájomnej zmluve č. 11/2021 je platný dňom podpísania zmluvnými 

stranami, účinnosť nadobúda  nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných 
predpisov. Do doby účinnosti sú zmluvné strany týmto dodatkom viazané,  povinné plniť  
povinnosti a uplatňovať práva  v dodatku uvedené. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 01/2023 je zrozumiteľným a určitým 
     prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú 
     svoje podpisy. 
 
V Dubnici nad Váhom 30.01.2023 
 
 
 
 
 

..........................................                              ................................................ 

     Ing. Iveta Jurisová                                        Zuzana Vojtášová         

 riaditeľka Dumat, m.p.o.                                                                     nájomca 

            správca  

 

 

 

 

                                                          ............................................ 

                                                      Mgr. et Mgr. Peter Wolf 

                                                              primátor mesta 

                                                                          vlastník 

 


