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D o d a t o k č. 5 
k nájomnej zmluve č. 10/2009/LT 

zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 

V zastúpení: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
Variabilný symbol: 

Nájomca: 

ICO: 
Živnostenský register: 
číslo: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál. primátor mesta 
00 305 065 
Dexia Banka Slovensko a.s. 
6602827002/5600 
6401 

Alexander Menyhárt 
Hurbanova 8, Senec 
32 828 454 
ObÚ v Senci, odbor živnostenského podnikania 
108-3678 

V súlade s ustanovením či. Vil. ods. 2) nájomnej zmluvy č. 10/2009/LT 
uzatvorenej dňa 31.3.2009 sa táto mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 11. Predmet a účel zmluvy sa pôvodný text ods. 2. vypúšťa a nahrádza sa 
nasledovným ustanovením: 

,. 2. Predmetom nájmu je časť pozemku, pare. č. 934/1 o výmere 25,6 m2, ktorý sa nachádza 
na Lichnerovej ulici č. 37/A v Senci pred kaviarňou Piano Café. (viď grafická príloha) 

2. V článku Hl. Nájomné a jeho splatnosť sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza 
sa nasledovným ustanovením: 

„ 1. Prenajímateľ a nájomca sa v súlade s ustanovením či, I. odsek 6 a ČI. III. prílohy č. 4, 
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta dohodli na nájomnom za predmet nájmu 
podľa tejto zmluvy nasledovne: 
Nájomné 5,33 € / m' / rok t.j.. Nájomné je splatné ročne v celej výške 5,33 € x 25,6 m' = 
136,45 C /slovom: jednostotridsať šesť euro štyridsaťpäť centov / a to do 31.3. 
príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa."' 
Alikvotná časť nájmu na rok 2012 za zvýšenú výmeru je 23,80 € a to od 15.3.2012. 

Ostatne ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 



3. Tento dodatok Č. 5 nadobúda platnost dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpísaní dodatku. 

4. Dodatok č. S je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 10/2009/ĽT. 
5. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 
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