
Dodatok č. 36 
K ZMLUVE O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  

č. 11012009 

uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:  Mesto Krupina 

so sídlom:  Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01  Krupina 

zastúpený:  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

IČO:   00320056 

DIČ:   2021152540, 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. Zvolen, expozitúra Krupina 

Číslo účtu:  SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

Nájomca:  Mestský bytový podnik s.r.o. 

so sídlom:  Svätotrojičné námestie č. 20, 963 01  Krupina 

zastúpený:  Ing. Ľubica Machovičová, konateľ spoločnosti 

IČO:   36054381 

DIČ:   2020071746 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Zvolen, expozitúra Krupina 

Číslo účtu:  SK27 0200 0000 0016 1406 9955 

Zápis v OR:  OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7725/S 

(ďalej len „nájomca“) 

 

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 36 k zmluve o nájme nehnuteľností a 

nebytových priestorov č. 11012009, 

1. ktorým sa v súlade s Uznesením č. 29/2022-MsZ – IX. VO, upravuje:  

 výška nájomného pre prenajímateľa, ktorá sa na rok 2023 dojednáva vo 

výške 12 000,- Eur, /slovom: dvanásťtisíc eur/, v zmysle schváleného 

uznesenia č. 29/2022-MsZ – IX. VO, 

 vyššie dohodnuté nájomné je nájomca povinný uhrádzať na účet prenajímateľa 

SK24 0200 0000 0000 2002 0412 v pravidelných mesačných splátkach, vždy 

k 15. dňu príslušného mesiaca najneskôr do 15.12.2023. 

2. Ostatné dojednania citovanej zmluvy o nájme ostávajú nezmenené v platnosti. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, že si 

dodatok ku zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť prvým dňom po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Mesta Krupina 

a v Centrálnom registri zmlúv SR v súlade so zákonom 546/2010 Z.z.. 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu: 

V Krupine dňa: .......................   V Krupine dňa: ..................................... 

 

 

..................................................   ............................................................... 

        Ing. Radoslav Vazan              Ing. Ľubica Machovičová 
              primátor mesta        konateľ spoločnosti 


