Dodatok č.2
k nájomnej zmluve zo dňa 24.3.2014 uzatvorenej s odkazom na § 663 a nasl.
Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorený

medzi zmluvnými stranami :

Prenajímateľ:
Sĺdlo:

Štatutámy zástupca:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:

DIČ:
IBAN:

Obec Nedožery - Brezany
Obecný úrad, Družstevná 367/1, 97212 Nedožery Brezany
JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
VÚB, a.s., pobočka Prievidza
184293 82/0200
00318302

2021162737

SK26 0200 0000 00001842 9382

(ďalej len „prenaj ímatel'")

Nájomca ,
sídlo:

Priemstav Stavebná, a.s.
M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky
lng. Peter Kiaba, predseda predstavenstva

Zčá3tľp.,

36302953

(ďalej len „nájomca")
(nájomca spolu s prenajímatel'om ďalej len ako „zmluvné strany")
Čl.I
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa Nájomná zmluva zo dňa 24.3.2014 mení:
a) V článku 111. Doba nájmu ajeho nové znenie je nasledujúce:

Zmluvné strany vstupujú do nájomného vzťahu dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami. Nájom sa
uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.

b) V článku IV. Výška a splatnost' nájmu v bode 1 a 2 a ich nové znenie je nasledujúce:
1. Výška nájmu za celý čas platnosti nájomnej zmluvy je učená dohodou zmluvných strán s odkazom
na zákon č.18/1996 Z. z. na sumu 53174, 80 Eu s DPH.
2. Prenajímateľ bude nájomné za uŽívanie prenajatých priestorov za celý čas platnosti nájoimej

zmluvy fákturovat' jednorazovo a to tak, že fáktúru na sumu uvedenú v bode 1 tohto článku vystaví
najneskôr do 30.11.2017 so splatnost'ou 30 dní od vystavenia.

Č]. II

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zo dňa 24.3.2014 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti

a účimosti
2. Prenajĺmatel' a nájomca si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, na znak
čoho ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, všetky s platnosťou originálu. Dva rovnopisy
obdrží každá zo zmluvných strán.

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sĺdle prenajímateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 22.12.2016

r"

Prenajímateľ:

Nájomca:

