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Dodatok č. 1 

 
k Zmluve o podnájme č. 13/2012 zo dňa 18.04.2012 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb.       

o nájme a podnájme nebytových priestorov znení neskorších predpisov a podľa § 663 -684          

a § 720 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

Nájomca:  

 

Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 979 01  Rimavská Sobota 

štatutárny orgán: JUDr. Jozef Šimko – konateľ spoločnosti 

IČO:  36 045 888 

DIČ:  2020075475 

IČ DPH:  SK2020075475 

bankové spojenie:VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota 

číslo účtu:  1452947953/0200 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 

6849/S 

(„ďalej len nájomca“) 

a 

Podnájomník: 

 

GAFI, s.r.o., Školská 269/56, 980 02 Jesenské   

štatutárny orgán: Mária Figei Gálik - konateľ 

IČO:  46 553 932  

DIČ:   

IČO DPH:  SK2023438945 

Banka  Tatra banka pob. Rim. Sobota 

Číslo účtu:  2622056649/1100 

      Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.21701/S 

(„ďalej len podnájomník“) 

                                                                                                                                                                                                       

    Zmluvné  strany  sa  v   súlade  s   ustanoveniami článku   IX. ods.  1    Zmluvy   o    podnájme 

nebytových priestorov  č. 13/2012 zo dňa 18.04.2012   dohodli  na  tomto dodatku č. 1 . 

 

 

Článok 2 

Predmet dodatku 

 

1. Dodatok č. 1  k  podnájomnej   zmluve  sa   uzatvára    na   základe    uznesenia    Mestského  

 zastupiteľstva v Rimavskej Sobote číslo 11/2013 – MsZ zo dňa 16.01.2013, ktorým Mestské 

 zastupiteľstvo schválilo  kompenzáciu nákladov  vynaložených  na   výmenu     výkladového 

 okna a vchodových   dverí   na   nebytovom  priestore v budove s.č.30  na  Hlavnom námestí 

 č.11 v Rimavskej Sobote s   nájomným z celkovej sumy 1 127,72 €  vo výške 50 %,   pričom 

 kompenzácia bude rozložená do 28.02.2013. 

 

2. Kompenzácia nákladov v evidencii účtov podnájomníka bude vykonaná na základe faktúr             

 vystavených za uvedené opravy a po preukázaní ich úhrady.   
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Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia podnájomnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené, 

zostávajú v plnom rozsahu v platnosti  v pôvodnom znení.                              

2. Tento dodatok k zmluve o podnájme  nebytových priestorov sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach. 

Každá zo zmluvných strán dostane  po 1 vyhotovení, 2 vyhotovenia  dostane Mesto Rimavská 

Sobota . 

3. Dodatok nadobúda  platnosť  dňom  jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle nájomcu v zmysle príslušných 

ustanovení zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali a súhlasia s jeho  obsahom a na znak 

súhlasu ho dobromyseľne podpisujú. 

 

      V Rimavskej Sobote, dňa     

 

 

Nájomca:       Podnájomník: 

 

Mestská bytová správa, s.r.o.         GAFI, s.r.o. 

                 

         

             

 

 

      ----------------------------------         ------------------------------------- 

  JUDr. Jozef Šimko                            Mária Figei Gálik  

          konateľ  spoločnosti                 konateľ 

      pečiatka a podpis nájomcu                             pečiatka a podpis podnájomníka 

 

 

     

 

 

      ------------------------------------- 

 Ing. Marta Dráždiková 

    vedúca ekonomického oddelenia 

         poverená výkonom funkcie 

       výkonného riaditeľa spoločnosti 

 

 

 


