
Dooeror č. l
ryF o nqme býových o nebytových priestorov Uzotvorenej podlo zókono č.54o/l99l
iktoým so mení o dopiňo zókon č. ||6t|99otb- o nó.ime o podnó.|me nebytových

priesÍorov v znenÍ zókono č. 403/ l990 zb. o zókono č. 529 /\99o zb.

|. PrenoJímotel :

č|. | .
Zmluvné shony

nrízov: obec Mmianka
sídlo: Školská 32,900 33 Marianka
ICO: 00 304 930
D|Č..202 064 3680
zashúpená starostom: JUDr. Radolanom Jurikom
bankové spojenie: Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
ěíslo úětu: 1804067002 / 5600
konloHnó osobo vo veci nó|mu: Mgr' Totiono Smidovó te|.:

(ďolej |en prenojímo|eÍ)

meno o pr|ezvl3ko/nózov: osiěková Lenka
síd|o/bytom: Pribinova I0/4, Malacky
ICo/ r.č.: 815610/6398

09051445084

2. Nójomco :

zastúpený :
č.oP: SH 139414
Telefonic|cý kontak* 0908/950 050
Bankové spojenie: Tatrabanka, a's.
čís|o úětu z 26|5466068/1100
(ďo|ej |en nójomco)

Zmluvné strony ZmlUVy o nójme bytových o nebytových priesŤorov Uzotvorenej dňo
03'03.20l l (ďo|ej |en Zm|UVo) so lým|o dodotkom k zm|Uve v sÚ|ode s č|' V|||. ods. 2
Zmluvy dohod|i no nos|edovnej zmene zmluvných podmienok:

Č|. ltt. ods. 2 Zm|UVV so mení nos|edovne :
ěl.Il l .

Dobo nájmv

2. Nójomco bude ÍelocvičňU uŽÍvoť v ýchto dňoch o hodinóch :
deň.. síredo v čose od |9,45 do 20,45 hod.
deň: nédeÍo v čose od '8,00 do 19,00 hod.

Čl. tv. ods.2 Zm|UW so mení nos|edovne :

ěl.,v.
Uhtodo zd nóiom d služby, cena nójmu

2. Nópmco sa zovozuje Uhrodif nóiomné uvedené V bode l. tohto člónku, nq Účet
prenormoteťa UvedenÝ v tejto zmluve v mesočných splátkoch, vo výške 40 €/ mesioc.
nojneskdr do 15 dňo prís|ušného rnesloco prenójmu. Zo deň splnenio peňoŽného zóvazkÚ
nójomcu voči prenoiímoÍelovi so
prenojímote|o.

povožuje deň pripísonio dlžnej sUmY no Účet



ostotné Uslonovenio Zm|uvy zosióvojÚ bez zmeny.
Zmlu-vné. strony vyh|osujú, Že lento Dodotok k 2m|uve neuzoivorili V tiesni o zo nópodnenevýhodných podmienok' Že si ho prečíto|i, jeho obsohu rozumejÚ o no znok sÚh|ásu hopodpisujÚ.
TenÍo Dodotok je vyhotovený v 2 íovnopisoch. pričom nójomco obdrí l whoioveniě.

BroÍis|ovo, 1 2.o4.20| 1


