
Dodatok č.5 
k Nájomnej zmluve Č.4/2010/NP 

Prenajímateľ: 

Mesto Senec 
sídlo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Konštantný symbol: 

Článok I 
Zmluvné strany 

Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
00 305 065 
Prima banka Slovensko, a.s. 
6602827002/5600 
6401 

(ďalej len „prenajímateľ") 

Nájomca: 

Dalkia Senec a.s. 
sídlo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných : 

a technických: 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 
registrácia: 

Sokolskáó, 903 01 Senec 
Karol Kozák, predseda predstavenstva 
35 747 404 
2020201139 
SK 7020000097 

Miloš Valovič, manažér CZT - člen predstavenstva 
e-mail: milos.valovic@dalkia.sk 
Benedikt Nagy, vedúci prevádzky 
e-mail: benedikt.nagy@dalkia.sk 
Tatra banka, a.s. 
2926123003/1100 
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1762/B 

(ďalej len „nájomca") 

Článok II 
Účel a predmet dodatku 

V súlade s ustanovením ČI. III. ods. 3) Nájomnej zmluvy č. 4/2010/NP a potvrdenia miery inflácie 
v roku 2014 vo výške -0,1% oznámenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky sa táto mení 
a dopĺňa takto: 

1. V Cl. III. Nájomné a jeho splatnosť odsek 1 znie: 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom za rok 2015 za predmet nájmu podľa tejto 
zmluvy nasledovne: 
Ročné nájomné je 33,07 € (slovom: tridsaťtrieuro a sedem centov). Záloha za spotrebu 
elektrickej energie je vo výške 200,- € na rok. Nájomné a záloha za spotrebu elektrickej energie 
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sú splatné jednorazovo a to do 31.03. príslušného kalendárneho roka na účet prenaj ímateľa. 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpísaní dodatku. 

2. Dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 4/2010/NP. 
3. Dodatok č.5 je vyhotovený štyroch (4) exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dva (2) exempláre. 

Príloha: Potvrdenie o miere inflácie v SR za rok 2014. 

V Senci dňa 

>-<Miniímateľ 

Podpísané 

V Senci dňa 

15 - 0 1 - 20*5 
Nájomca 

Podpísané 
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