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Dodatok c. 6
k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov c. 1/2003,

uzavretej v Žarnovici dna 01.07.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany:

prenajímatel':

nájomca:

Mesto Žarnovica

so sídlom: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

v zastúpení: Kamil Danko, primátor mesta - štatutárny orgán
ICO: OO 321117

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobocka Žiar nad Hronom
císlo úctu: 14824422/0200

(dalej len "prenajímatel''') na strane jednej
a

SAMARITÁN KA n.o.
so sídlom: Partizánska 20, 966 81 Žarnovica

v zastúpení: Mgr. Júlia Hlavacková, riaditel'ka - štatutárny orgán
ICO: 31908454

(dalej len "nájomca") na strane druhej

po vzájomnej dohode uzatvárajú
tento

Dodatok C. 6

k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov c. 1/2003,
uzavretej v Žarnovici dna 01.07.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov

(dalej len "Dodatok c. 6" ):

CI. I

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov C. 1/2003, uzavretá v Žarnovici
dna 01.07.2003 v znení Dodatku C. 1 zo dna 24.10.2003, Dodatku C. 2 zo dna 11.03.2009, Dodatku C. 3
zo dna 29.04.2009, Dodatku C. 4 zo dna 12.02.2010 a Dodatku C. 5 zo dna 14.03.2012 s a men í
nasledovne:

(1) Clánok IV. "Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním" vrátane nadpisu znie:

"Clánok IV.

Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním

1. Za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu sa považuje poistenie

budov - prenajatých objektov, vodné a stocné, dodávka elektrickej energie, vykurovanie, odvoz
odpadov a podobne.

2. Zmluvné strany sa dohodli že:

a) poistné za budovy - prenajaté objekty bude nájomca uhrádzat prenajímatel'ovi na základe

faktúry vystavenej prenajímatel'om l-krát za kalendárny rok;

b) náklady na dodávku vody a stocné bude nájomca uhrádzat prenajímatel'ovi na základe

faktúry vystavenej prenajímatel'om podl'a skutocnej spotreby na základe doruceného

vyúctovania poskytovatel'om tejto služby (spravidla 4-krát za rok);
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e) všetky ostatné služby spojené s užívaním predmetu nájmu si nájomca zabezpecí sám

na vlastné náklady a bude ich uhrádzat priamo dodávatel'om alebo poskytovatel'om týchto
služieb."

(2) Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy v znení Dodatku C. 1 zo dna 24.10.2003, v znení Dodatku C. 2

zo dna 11.03.2009, v znení Dodatku C. 3 zo dna 29.04.2009, v znení Dodatku C. 4 zo dna 12.02.2010

a v znení Dodatku C. S zo dna 14.03.2012 ostávajú v platnosti.

CI. II

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok C. 6 si precítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad s ním

súhlasia, uzatvárajú ho slobodne, vážne a bez nátlaku, zmluvná vol'nost nie je obmedzená, právny úkon
je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu ho podpisujú.

Cl. III

Tento Dodatok C. 6 je platný dnom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle ustanovenia

§ 47a Obcianskeho zákonníka je úcinný najskôr dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podl'a
ustanovenia § Sa ods. 7 zákona NR SR C. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, t.j. dnom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímatel'a.

CI. IV

Tento Dodatok C. 6 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú urcené
pre prenajímatel'a a dve pre nájomcu.

V Žarnovici, dna:

Prenajímatel':
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Mesto Žarnovica,
v zastúpení Kamil Danko,

primátor mesta
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Nájomca:

SAltUJU'I'.tÍJ\T Ii"A
neziskovii organizácia

PartizánSka 20, ŽARNOI/It:J1/('(
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SAMARITÁNKA n. o.,

v zastúpení Mgr. Júlia Hlavacková
riaditelka


