
Dodatok č. 2 

k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 31.10.2017 

Zmluvné strany: 
1.  Prenajímateľ:   
Názov:   Obec Staškov 
Sídlo:    Jozefa Kronera č. 588, 023 53  Staškov 
 IČO:   00314293 
DIČ :   2020553271       
DPH:    nie je platiteľ  
Zastúpená:   Ing. Ladislav Šimčisko - starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca  
Číslo účtu:  0279615001/5600 
IBAN:                                 SK 81 5600 0000 000279615001 
BIC:                                    KOMA SK 2X  
(ďalej len prenajímateľ) 
a 
 
2.  Nájomca:   
Názov:   EKONOMSERVIS,s.r.o 
Sídlo:   Staškov  536, 023 53  Staškov 
 IČO:   36429392 
IČ DPH:   SK 2021983403      
Zastúpená:   Slávkou Korduliakovou, bytom Staškov č.536 -konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN:                                 SK 36 0900 0000 000312514537 
 (ďalej len nájomca) 
               Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
zo dňa 31.10.2017 (ďalej len Zmluva), ktorým sa Zmluva  mení  nasledovne: 
 V čl.5.Poskytovanie služieb a úhrada nákladov spojených s nájmom: 
v bode 2 - mení  nasledovne: 
-Dodávku elektrickej energie zabezpečí nájomca Inoxglass s.r.o VK  č.410, Turzovka, zastúpený 
Marekom Chovancom 

- odberné miesto č. 7213743, číslo elektromera 7788949 so stavom  2050,00 kWh                       
                  k dnešnému dňu.  
Nájomca   si na vlastné náklady  zabezpečil  podružné meranie.  Elektrická energia bude    
 vyúčtovaná na základe skutočného stavu podružného elektromera. Skutočnú  
 spotrebu je nájomca povinný uhradiť  nájomcovi firme Inoxglass s.r.o. 
 Stav  podružného merania k dnešnému dňu je: 1588,86 kWh. 
 Prenajímateľ zabezpečil aktuálnu revíziu elektroinštalácie  prenajímaných priestorov. 
Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť nasledovne revízie elektroinštalácie 
v termínoch podľa platnej legislatívy. 
- Dodávka vody- nájomca aktuálne nevyužíva túto službu. V prípade ak by do budúcna túto službu 
využíval, dodatkom zmluvy sa upraví rozpočítanie nákladov na dodávku vody  medzi nájomcov 
EKONOMSERVISOM s.r.o  ,Staškov č.536 a Inoxglassom, s.r.o,Turzovka VK č.410 
 
Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku nájomného 120,71 €/mesačne (slovom         
jednostodvadsaťeur  71/100 )  
 
 
Ostatné u jednania  nájomnej zmluvy ostávajú nezmenené. 



Dodatok č.  2 tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy zo dňa 31.10.2017. 
 
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 15.5.2019. 
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží  jedno  vyhotovenie 
a nájomca jedno  vyhotovenia. 

V Staškove, dňa 15.05.2019 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko                                                                              Slávka Korduliaková  

      prenajímateľ          nájomca 

 
 
. 

 

 


