
1

Dodatok č. 10

k Nájomnej zmluve zo dňa 01. januára 2007

uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ: Mesto Stará Turá
Zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta
So sídlom ul. SNP č. ½, 916 01  Stará Turá
IČO: 312002
DIČ: 2020381990
Bank. spojenie: 20622202/0200

a

Nájomca: Lesotur s.r.o.
Zastúpený Ing. Ivanom Durcom, konateľom spoločnosti
So sídlom ul. SNP č. 72/36
916 01  Stará Turá
IČO: 36715191
DIČ: 2022291722
IČ DPH: SK2022291722
Bank. spojenie: 2251465258/0200
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 17361/R.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú znenie článku IV. „Nájomné a platobné 
podmienky“ nasledovne:

IV.
Nájomné a platobné podmienky

1. Nájomné za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 stanovené dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 60.000,- EUR
(slovom: šesťdesiattisíc eur) sa zvyšuje o sumu 20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). 
Celková výška nájomného za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 predstavuje čiastku 
80.000,- EUR (slovom: osemdesiattisíc eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení nájomného v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 
40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur) je splatná do 31.10.2013, druhá splátka vo výške 
40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur) je splatná do 31.12.2013. Nájomca bude uhrádzať 
nájomné bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený v úvodnej časti tejto 
zmluvy. Splátka nájomného sa považuje za uhradenú okamžikom jej pripísania na účet 
prenajímateľa.

3. V prípade, že nájomca sa oneskorí s úhradou nájomného o viac ako 5 dní, prenajímateľ je 
oprávnený účtovať nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05%  z neuhradenej sumy za každý 
deň omeškania vrátane dňa úhrady. Úroky z omeškania sú splatné do troch dní od doručenia 
výzvy na ich zaplatenie spôsobom určeným vo výzve.
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Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po dve vyhotovenia.

Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nastáva v súlade s §47a ods. 1 Obč. zákonníka, s poukazom na §5a zákona č. 
211/2000 Z.z., nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia. 

Dodatok č. 10 bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá dňa:......................

V Starej Turej, 17. decembra 2013

Prenajímateľ: Nájomca:

____________________________ ______________________________
Mesto Stará Turá Lesotur s.r.o.

zastúpené Ing. Jánom Kiššom      zastúpený Ing. Ivanom Durcom
         primátorom mesta              konateľom spoločnosti




