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Dodatok č. 1

k Zmluve o náime nebytového priestoru
uzatvorenej podl'a ustanovenia S 3 zákona č,. 11'6/L990 Zb. o nájme a podnájme

nebytoých priestorov v znení neskorších predpisov a násl. azákonać.40/1964Zb'
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

medzi týmito zmluvnými stranamĺ:

obec Dunajská Luźná
so sídlom: |ánošíkovská 466/7 

'900 
42 Dunajská Lužná

IČo: oo 400 009
lč opH: nie je platcom DPH
zastúpená: Štefanom |určíkom, starostom obce
bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK21 0200 0000 0000 25522712
SWIFT kód: SUBASKBX

(ďalej len,,prenajímatel"')

Bistro u Poleho, s.r.o.
so sídlom: Zámočnícka77 /26,900 42 Dunajská Luźná
lČo: so B55 965
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: II9t77 /B
zastúpená: Editou Siposovou, konatel'kou spoločnosti
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Šamorín
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2672 5710
SWIFT kód:

(d'alej len,,nájomca")

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. L dohodli na zmene Zmluvy o nájme nebytoqých
priestorov zo dňa 08.09.2020 [ďalej v texte len ,,Zmluva") nasledovne:

Ruší sa znenie bodu 1. v čl. III. a nahrádzasa noqim znením nasledovne:

čl.III.
oo'ba náimu aprevzátie pľedmetu náimu

7. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.04.2022.

đ. x.
Záverečné ustanovenia

L ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nezmenen é zostávajú, v platnosti.
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2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmlu'u.

stľanami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na weboVoĺl Siu

obce www.dunajskaluzna.sk' Zmluvné strany podpisom tohto dodatku potvrdzujú, že

vobdobí od 01.03.2022 do dňa nadobudnutia jeho účinnosti sa obe ýlučne riadili
ustanoveniami tohto dodatku, čím ĺm obom vznikli všetky pľáva a povinnosti z tohto
dodatku vypl1ývajúce.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktoľých dva (2) sú určené
pre prenajímatel'a a jeden [1) pre nájomcu.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol dojednaný na základe ich pravej

a slobodnejvôle, že si jeho obsah prečítali abezýhradne s ním súhlasĺa.

5. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento dodatok sa povaŽuje za povinne
zverejňovaný dodatok v zmysle Zákona ć. LLI/2000 z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov.Zároveń zmluvné strany súhlasia s ým, že

Obec Dunajská Lužná,zveľejní celý obsah tohto dodatku na webovom sídle obce.

Pľíloha:
Výpis z uznesení obecného zastupitel'stva v Dunajskej Lužnej ć. 2022/02'L3c zo dňa
23.02.2022

01,m. 2m 02:
V Dunajskej LuŽnej, dňa V Dunajskej LuŽnej, dňa

ZW

ł:łű
Edita $iposová
konatel'ka spoločnosti

Štefan |uľčík
starosta obce
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oBEcNÝ Únło
' 
Jánošĺkovskä46617, 900 42 Dunaiská Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej ć,.2022I02-13c

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dřta 23'02'2022

Prerokovalo bod programu č. 13c

-žiagosť 
o predíženie Nájomnej zmluvy na priestor _ Pražiarne kávy (č.i.. 1328

/2024 soLUTIoNs-TM s.r'o. (DIAMOND'S R.OASTERY)' grataslävá a č.j.
386412022, Bistro u Poleho s.r.o. Dunajská Lužná)

obecné zastupitelttvo schva!'uje
Prediženie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. Lo2.-2o-oz-5 zo dňa
08.09'2020 na nebytový priestor pre žiadatel'a Bĺstro u Polého s.r,o. Dunajská
Lužná. Prenájom bude zmenený dodatkom k zmluve na dobu určitú do 30.04 ,zozz,
ostatné podmienky uvedené v zmluve zostávajú nezmenené.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo schvá

V Dunajskej LuŽnej 28.02.2022

Za správnosť: Magdaléna Hanulĺaková
pređnostka úradu /iJ

/

oBEcľ\lÝ Únło
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská LuŽná
-1-

Doručuje sa:
lveta Hanicová - správa majetku

-ľľĺFäľH:ĺ$i"1ľ-

Za I František Stareček, Peter Pal'aga, Ladĺslav
Ivan Jurczazak, Jozef Mertuš, Daniel Mĺkloško

Fehér, Ernest Németh,
, Martin Vozár

Proti: 0
Zdrž.al saz 1 Eugen oĺtus
Neprítomní: 2 Ľubomĺr Marĺán Reĺndĺ
Nehlasovali: 0

Telefón číslol 02/402598 13 fax číslo: 02/402598 33 e-mail ; prednostka@dunajskaluzna,sk
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