
D o d a t o k    č. 4 

k nájomnej zmluve č. 2/2010/MsKS 
 

 

zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ:  Mesto Senec 

   Mierové námestie 8 

   903 01  Senec 

V zastúpení:   Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

IČO:   00 305 065 

Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s.  

číslo účtu:  6602827002/5600 

Variabilný symbol:  6401  

 

 

Nájomca:  Klaudia Glasová, Športova 296, 900 83 Čataj 

IČO:   43146571 

č. živ. reg.:  140-13293 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

 

V súlade s ustanovením čl. VII. ods. 2 a čl. III. ods. 6) nájomnej zmluvy č. 

2/2010/MsKS sa táto mení a dopĺňa takto: 

 

1. V časti zmluvné strany sa vypúšťa pôvodný nájomca a nahrádza sa“ 

ELVICO elektronic s.r.o. 

Funduš 259/86 

930 40 Štvrtok na Ostrove 

IČO     47 513 004 

V zastúpení: Adrian Tóth – konateľ 

                     Klaudia Glasová – konateľ 

 

2. V článku III. Nájomné a jeho splatnosť sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza 

sa nasledovným ustanovením: 

 

„ 1. Za nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP so samostatným vchodom  je 

nájomné stanovené v súlade s ustanovením prílohy č. 3, čl. I, VZN č. 3/2009 

o hospodárení s majetkom mesta nasledovné: 

84,00 €/ m
2
/rok x 1,15 (koeficient zóny) x 1 (koeficient stavebo-technického vybavenia 

priestorov  x 17,5 m
2
 = 1690,50 € / rok / slovom: jedentisícšesťstodeväťdesiat euro 

päťdesiat centov /   

Mesačné nájomné je 140,88 €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

3. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

4. Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 2/2010/MsKS. 

5. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po 2 exempláre. 

 

 

 

 

 

V Senci, dňa 27.1.2014    V Senci , dňa ........................... 

 

 

 

 

 
 „podpísané“      „podpísané“ 

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

             za  prenajímateľa              za nájomcu 

Ing. Karol   K v á l                          Adrian  Tóth 

   primátor mesta                                     konateľ 

 
         „podpísané“ 

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

            Klaudia Glasová 

                  konateľ 


