
Dodatok c.2
k Zmluve o nájme nebytovéhopriestoru na Hrnciarskej 44v Pezinku

v znení dodatku c. 1

(na ro~ 20ll)

medzi zmluvnými stranami:

Mesto Pezinok
Sídlo: Radnicné námestie 7, 902 14Pezinok
ICO: 00 30 50 22
DIC:2020662226
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor

(d'alej len prenajímatel')

a

Základná organizácia Slovenského zvazu záhradkárov 6-10 Pezinok
v zastúpení: Štefan Urbancok, Bratislavská 130,90201 Pezinok, predseda
Slovenský zvaz záhradkárov
Sídlo: Havlíckova 34, 817 02 Bratislava; ICO: 178 152

(d'alej len nájomca),

I. Predmet dodatku

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy o nájme
nebytového priestoru zo dna 28.12.2008, zn. 5/22/633/2008/31-16/37162/2008, v znení

dodatku c. 1 zo dna 28.12.2009, zn. 5/22/928/2009/13-07/34452/2009 (d'alej len zmluva),
v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Obcianskeho zákonníka, v podobe Dodatku c. 2:

V clánku 5. Doba trvania a zánik nájmu. v odseku 1.. sa nájom Dredlžuje aj na
kalendárnv rok 2011; celý bod 5.1. bude zniet:

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, s úcinnostou odo dna 01.01.2009 do
31.12.2011.

II. Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v budove na Hmciarskej 44

v Pezinku, klubových miestností c. 15 až 18 v celkovej výmere 28,90 m2, vždy
v utorok a štvrtok v case od 16.00 hod. do 19.00 hod., za úcelom stretávania sa clenov
základnej organizácie Slovenského zvazu záhradkárov 6-10, Pezinok za nájomné vo výške
33,20 € rocne.

2. Nájomca podal dna 14.01.2011 (c. 931) žiadost o predíženie nájomnej zmluvy na rok
2011, za rovnakých podmienok ako v roku 2010. Uvedený priestor vyhovuje ich potrebám
a umožnuje výboru i clenom realizovat svoje záujmy a plnit predsavzatia, za co d'akujú.
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3. Prenajímatel', v zastúpení primátorom, akceptoval predÍženie zmluvy na rok 2011 za
rovnakých podmienok ako v roku 2010, na Operatívnej porade Mestského úradu
v Pezinku dna 18.01.2011 (Stanovisko c. 10-3/2011).

III. Záverecné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté. Tento dodatok je platný odo dna jeho

podpísania zmluvnými stranami a úcinný dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na
webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka a § 5a ods.
5 zákona o slobode informácií.

2. Na tento nájomný vztah sa nevztahujú ustanovenia § 676 ods. 2 v spojitosti s § 678
Obcianskeho zákonníka.

3. Uvedený zástupca nájomcu, podpisom dodatku zároven poskytuje súhlas v zmysle zákona
c. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov so spracúvaním svojich osobných údajov,
ktoré boli získané za úcelom podpisu dodatku a jej evidovania, v uvedenom rozsahu.
Doba platnosti použitia osobných údajov zmluvných strán je neobmedzená.

4. Tento dodatok je neoddelitel'nou súcastou zmluvy. Je vyhotovený v 4 rovnopisoch
s právnou silou originálu, s urcením 2 rovnopisy pre prenajímatel'a aj pre nájomcu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli
mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Uzatvori1iho
slobodne, vážne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, na dókaz coho
pripájajú svoje podpisy.

zn.5/22/2140/2011/3044/2011

(vyhotovil Mgr. Peter Štetka) '(=-1.<,

V Pezinku, dna 21.01.2011 V Pezinku, dna g. Z. 2011.............................

--

/~~................................................
Základná organizácia SZZ 6-10
Štefan Urbancok, predseda


