
Dodatok č. 2 k zmluve č. 35/2009  /313/2009-240-Z zo dňa 16.07.2009 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.07.2011 o nájme nebytových priestorov  
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: Slovenská republika – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR  

   Sídlo:   Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Anton Stredák, vedúci sluţobného úradu  

   IČO:   00156 621 

   DIČ:   2021291382 

   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

            č. účtu: 7000081041/8180 – nájomné 

      č. účtu: 4013354420/7500 – prevádzk.  náklady 

    /ďalej len „prenajímateľ“/ 

 

a 

Nájomca:     Ladislav Szabó LIMASA 

Zapísaný v Ţivnostenskom registri Obvodného úradu Dunajská Streda 

pod číslom 201-2187 

Sídlo:   Veľkoblahovská 68/25, 929 01 D. Streda 

Zastúpený:     Ladislav Szabó 

IČO:              32305109 

DIČ:   1029924236 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Dunajská Streda 

      číslo účtu: 669341-122/0200 

(ďalej len „nájomca“)  

 

 

V zmysle článku VI. bodu 2 zmluvy č. 22/2009  /298/2009-240-Z/ zo dňa 05.10.2010 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.07.2011 zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 2  nasledovne: 

 

1. Znenie bodu 5. a 6. článku IV. je nasledovné: 

 

„Článok IV. 

 

5. Úhrada za prevádzkové náklady predstavuje ročnú sumu vo výške 961,20 €, t.j. 60,00 

€/m
2
/rok s DPH. 

 

6. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať štvrťročne zálohové platby vo výške 240,30 € s DPH za  

dodanú a spotrebovanú el. energiu, vodu, teplo a ostatné sluţby spojené s uţívaním 

nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na účet prevádzkovateľa – 

Agrárna komora Slovenska Dunajská Streda – ČSOB, a.s., č. účtu: 4013354420/7500 

vţdy k 15. dňu prvého mesiaca v príslušnom štvrťroku.“ 

 

 

2. V bode 7. a 10. v článku IV. sa slovo „prenajímateľ“ nahrádza slovom „prevádzkovateľ“. 

 



Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

 

1. Týmto dodatkom č. 2 sa ruší dodatok č. 1 zo dňa 14.07.2011. Znenie ostatných častí 

zmluvy zostáva nezmenené. 

 

2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom financií SR 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom všetky majú platnosť 

originálu. Prenajímateľ dostane tri vyhotovenia, nájomca dve vyhotovenia a MF SR jedno 

vyhotovenie na archívne účely. 

 

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku č. 2 v jeho plnom rozsahu v 

centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

5. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, ţe si tento dodatok dobre prečítali a na znak súhlasu 

s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali. 

 

V Bratislave dňa 08.06.2012    V Dunajskej Strede dňa 18.05.2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

prenajímateľ      nájomca  

 

Mgr. Anton Stredák     Ladislav Szabó LIMASA 

vedúci sluţobného úradu 

 

 

 

 


