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DODATOK .1 

k 

 

ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  

.179/14 (zverejnenej da 23.4.2014 )        

Zmluvné strany: 

Prenajímate:  
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
Zastúpené: Mgr.Martinom Krupom, riaditeom  
IO: 35993154 
DI : 2020590363 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
íslo útu: 7000481432/8180 
organizácia v zriaovateskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja                                                         
                                                           (alej len "prenajímate") 

a 

Nájomca:   

Miroslav Ilavský 
 
Sídlo: Na Pastierskych 171 
           032 61    Važec  
IO: 40000397 
I DPH: SK1045098428 
Bankové spojenie: VUB BANKA 
íslo útu: 3003250156 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Lipt.Mikuláš  .505-8572  
                                                               (alej len „nájomca“) 

 

uzatvárajú poda § 3 zákona . 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v platnom znení, Obianskeho zákonníka a lánku 22, bodov 1/a  a 3/ b Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja . 

dodatok .1 
k 

zmluve o nájme nebytových priestorov 
 

s nasledovným obsahom.  

1.Zmluva o nájme nebytových priestorov  sa mení v bodoch 

Doba nájmu 

Nájomná zmluva   uzatvorená  na dobu uritú v trvaní  od 1.5.2014 do 30.4.2016 sa predlžuje  

 do 21.5.2016  
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                                                                   Cena nájmu  

1.Výška nájomného bola stanovená na základe cenovej ponuky v rámci výberového konania vo 
výške 3626,-€ za celú prenajatú plochu a za celú dobu nájmutj,.37,-€ za 1 m2  .Nájomné za 
predženú dobu nájmu bude 5,04 € za 1  de , tj.za 21 dní    105,84 €. Bude krytá stratou 
podnikatea v mesiacoch september -november 2015 poas výluky prevádzky jeho zariadenia 
z dôvodu realizácie vodovodu a kanalizácie v MLD Pribylina. 

 

 
Záverené ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meni alebo doplni obsah tejto zmluvy len formou písomných 
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode,  s výnimkou prípadu poda l. VI odsek 3 tejto 
zmluvy. 

2. Právne vzahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obianskeho zákonníka, zákona . 116/1990 Zb. a ostatnými platnými právnymi predpismi 
majúcimi vzah k predmetu a úelu tejto zmluvy. 

3. Poda lánku 21 odst. 1.1. písm. d, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Žilinského samosprávneho kraja, vrátane dodatkov, je uzatvorenie tejto zmluvy 
v kompetencií správcu – prenajímatea. 

4. Dodatok ku zmluve bol vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná 
strana po jednom vyhotovení. 

5. Dodatok ku zmluve nadobúda platnos dom podpisu zmluvnými stranami. A úinnos 
jeden de po zverejnení na webovom mieste prenajímatea 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, urite a vážne, obsahu zmluvy 
porozumeli, súhlasia s ou , zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
V Ružomberku, da           
 
Prenajímate :           Nájomca : 
 
 
 
 
 ________________________     ________________________ 
Mgr.Martin Krupa, riadite         Miroslav Ilavský       


