Dodatok č. 1
k Nájomnej zmluve č. 8/2008 - prenájom pozemkov
uzatvorenej dňa 1.2.2012 medzi :
Prenajímateľom : M e s t o Banská Štiavnica
So sídlom : Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
zastúpené : Mgr. Nadeždou Babiakovou
primátorkou mesta
bankové spojenie: VÚB Banská Štiavnica
č. ú. 14525422/0200
IČO:320501
DIČ : 2021107308
a
Nájomcom

:

Stredná odborná škola lesnícka,
So sídlom : Akademická ul. č. 16
969 01 Banská Štiavnica
Zastúpená : Ing. Rudolfom Valovičom, CSc. – riaditeľom školy
IČO : 162 710 DIČ : 2021622834

Dodatkom č. 1 sa v súvislosti s plnením Uznesenia MsZ v Banskej Štiavnici č. 47/2012 zo dňa
28.2.2012, upravujú ustanovenia a články Nájomnej zmluvy č. 8/2012 zo dňa 1.2.2012
nasledovne :
v Čl. I.
predmet zmluvy
uzatvorenej medzi Mestom Banská Štiavnica a Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej
Štiavnici a to vo výmere prenajatých pozemkov z pôvodne zazmluvnenej výmery 240,52 ha na
228,11 ha .
v Čl. III.
Cena prenájmu
1/ cena za prenájom pozemkových nehnuteľností vrátane porastov na nich sa nachádzajúcich bola
zmluvnými stranami na základe ekonomického vyčíslenia a v súlade s Uznesením MsZ č. 47/2012 zo
dňa 28.2.2012 stanovená v čiastke 12.591,26 €/ ročne
2/ Úhradu za prenájom nájomca poukáže prenajímateľovi na účet VÚB a.s. Žiar nad Hronom, č.ú.
14525422/0200 pre rok 2013 a nasledujúce, v dvoch splátkach nasledovne :
1. Splátka vo výške 6.295,63 € bude uhradená v termíne do 31.7. aktuálneho kalendárneho roka
2. Splátka vo výške 6.295,63 € bude uhradená v termíne do 31.3. nasledujúceho kalendárneho
roka
Platby v roku 2012 :
1. Splátka vo výške 6.638,78 € bola uhradená v termíne do 31.7. 2012
2. Splátka vo výške 5.952,48 € bude uhradená v termíne do 31.3. 2013

Záverečné ujednania
1. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2012 je vyhotovený v 4. rovnopisoch, pričom každá zo
zmluvných strán dostane dva rovnopisy.
2. Účastníci svojim podpisom prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, vedomí si následkov z nej
vyplývajúcich.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zúčastnenými stranami a účinnosť
nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Banskej Štiavnici, dňa 11.12.2012
prenajímateľ :

Za Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda B a b i a k o v á v. r.
Primátorka mesta

Za správnosť údajov zodpovedá : JUDr. Jaďuďová

V Banskej Štiavnici, dňa 17.12.2012
nájomca :

za Strednú odbornú školu lesnícku
Ing. Rudolf Valovič, CSc. - riaditeľ v. r.

