
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nehnuteľných veci č. 6/2012/Pr. 

(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 

 

Čl. I.  

 

Prenajímateľ:   Mesto Snina 

v zastúpení:     Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

so sídlom:     Strojárska 2060/95, 069 19  Snina 

IČO:      00 323 560 

DIČ:      2020794666 

IČ DPH:     SK2020794666 

bankové spojenie:    VÚB a. s., pobočka Snina 

IBAN:     SK26 0200 0000 0015 9203 8751 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:    Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 

v zastúpení:     Mgr. Jozef Ondik, konateľ 

so sídlom:     Budovateľská 2202/10, 069 01  Snina 

IČO:      43904157 

DIČ:      2022508081 

IČ DPH:     SK2022508081 

bankové spojenie:    ČSOB, a. s., pobočka Snina 

IBAN:      SK98 7500 0000 0040 0585 7431 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 6/2012/Pr. zo dňa 17. 05. 2012 

v znení dodatkov č. 1,2,3,4,5,6, 7 a 8 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine č. 

229/2020 zo dňa 25.06.2020  

 

Čl. II. 

 

1. V  Čl. IV ods. 1 Zmluvy o nájme nehnuteľných vecí č. 6/2012/Pr. zo dňa 17. 05. 2012 

v znení Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sa text doplnený v Dodatku č. 8  nahrádza novým 

textom, ktorý znie: 

„1. Zmluvné strany sa dohodli na ročnom nájomnom vo výške odpisov podľa prílohy č. 1 

odsúhlasenou oboma zmluvnými stranami.  

1.1 Ročné nájomné vo výške odpisov podľa prílohy č. 1 za predmet nájmu sa pre II. polrok 

2020 znižuje o sumu 56 848, 50 €.“ 

 



Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nehnuteľných vecí č. 6/2012/Pr. zo dňa 17. 05. 

2012 v znení Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy obdrží 

prenajímateľ, dva (2) rovnopisy obdrží nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok je 

zrozumiteľný a určitý a vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

     V Snine, dňa 28.12.2020           V Snine, dňa 28.12.2020 

 

 

 

 

 

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

         prenajímateľ           nájomca 

Ing. Daniela Galandová              Mgr. Jozef Ondik 

primátorka mesta Snina        konateľ VPS Snina, s.r.o. 

 

 


