Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme a prenájme nebytových priestorov
v Dome služieb s.z. OS-231-003/2019 zo dňa 11.10.2019
Čl. 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Obec Štôla, 059 37
zastúpená:
IČO:
DIČO:
Bankové spojenie:

Nájomca:

Zuzana Orolínová
Banícka 802/33
058 01 Poprad
IČO:
Bankové spojenie:

Štôla 29
Martinom Hajkom – starostom obce
00691836
2021202425
SK60 1100 0000 0029 2286 3952
a

52720403
SK63 0900 0000 0050 6628 6171

Týmto dodatkom sa mení čl. 5 Platobné podmienky zmluvy o nájme a prenájme nebytových
priestorov za obdobie apríl – december 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.3.2020.
Na nájomné za mesiace apríl – máj 2020 prenajímateľ poskytuje nájomcovi zľavu
z nájomného vo výške 50 %.(t.z. 235 € x 2 x 50 %) = 235 €.
Prenajímateľ požiada o dotáciu na nájomné vo výške 50 % ministerstvo. Žiadosť o dotáciu
na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie
bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na
nájomné.
Nájomné za mesiac jún 2020 (235 : 6 = 39,17 €) bude rozúčtované k jednotlivým mesiacom
do konca roka 2020.
Nájomné za mesiac
Júl 2020
August 2020
September 2020
Október 2020
November 2020
December 2020
Január 2021

Čiastka
274,17
274,17
274,17
274,17
274,17
274,17
235,00

Splatnosť
25.6.2020
25.7.2020
25.8.2020
25.9.2020
25.10.2020
25.11.2020
25.12.2020

Nájomné za ďalšie mesiace počnúc nájomným za januárom 2021 bude vo výške 235,00 €.
Dohodnuté nájomné a úhrady sú splatné vždy k 25. kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza mesiacu, za ktorý sa platí a to na účet obce alebo v hotovosti do pokladne
obecného úradu.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

s.z. OS-110-003/2020
V Štôle, 5.6.2020

................................................................
Prenajímateľ

Zverejnené dňa: 30.6.2020
Účinnosť dňa: 01.07.2020

...............................................................
Nájomca

