
I. Zmluvné stľany

1.1 Pľenajímatel': Žilinská ľegionálna železnica, a.s.
sídlo: Jána Kalinčiaka 22,0lo u Žil:ľra
ĺČo: :o 410 870 DIC:202l'73 8554 lČ opĺĺ: SK202 I73 8554
v męne spoločnosti koná: Ing. Vladimĺĺ Podoliak, predseda predstavenstva
spoločnosť zapísanâ v obchodnom ľegistľi vedenom okĺesným súdom Žilina,vložka č,. lo379/L,odd. Sa
číslo účtu: sK37 5600 0000 0003 9495 5001/5600
(ďalej len ako,,pľenajímateľ")

1.2 Nájomca: Dopravný podnik mesta Považská Bystľica s.ľ.o.
sídlo: Spoľtovcov 340,0l7 0l Považská Bystrica

v mene spoločnosti koná: Radovan Čmelo, konateľ
sp'oločnosť zapísaná v obchodnom registľi vedenom okľesn1ým súdom Trenčín' vložka č. 40391/R, odd. Sľo
(d'alej len ako ,,nájomca")
(prenajímateľ a nájomca ďalej len ako ,,zmluvné strany'')

1.3 Pľenajímateľ a spoločnosť Mestská dopľavná spoločnosť, a.s. Považská Bystľica, so sídlom Za orlovským
mostom 300,017 36 Považské Bystrica' IČo::o 6ll l31 (ďalej len ako,,NĺDs,,;, uzatvoľili dňa28.8.2OO7
Zmluvu o nájme nebytových pľiestorov č,. 12l20O7 Náj, neskdr zmenenú a dóphenĺ dodatkami č,. l až 8 (ďalej
len ako ,,zmltJva"),

l'4 Yzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť MDS ako pľedávajúci a nájomca ako kupujúci uzavreli dňa
17 '8.2020 Zmluvu o pľedaji časti podniku, nájomca ku dňu účinnđsti tejto Żmluvy o p.eaäiĺ časti podniku zo
đňa 17.8.2020 vstupil namiesto spoločnosti MDS' do akýchkoľvek avšďkých práí apovinností vyplývajúcich
spoločnosti MDS zo zmluvy a stal sa namiesto spoločnosti MDS novou zmluvnou stranäu zmluvy.
1.5 Pľenajímateľa anájomca v súlade s bodom ţ.z Ţnluuv uzatvtrajű tento Dodatok č. 9 k zmluve (ďalej 1en
ako ,,dodatok"). Dodatok je uzatvoľený za podmienok obsiáhnutylch ŕďalsom texte dodatku.

DoDAToK č. 9
k Zmluve o nájme nebytových pľiestoľov č,.12ĺ2007 ĺNâi

v znení neskoľších dodatkov

II. Pľedmet dodatku
2'1Po dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 8.2 (článok 8) a ďalšími ustanoveniami zmluvy, sa zmluva
mení nasledovne:

a) Článok 2,boď2.l. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

-2'1' Pľedmetom ndjmu sú nasledovné nebytové pľiestoľy nachódzajúce sa v/ną nehnuteľnostiach
uvedenýchv bode 1'] tejto zmluvy:

kancelórią 3'05 ilI.NP,
zódveľie,
dispečing 1 NP,
pokladňa 1NP,
nocovňa s prísluš enstvom,
spoločné priestory 1 NP,
spoločné pľiestory 3 NP,
parkovacie plochy - osobné automobily,
paľkovacie plochy - autobusy 25 l<s

Uruiestnenie pľenajaých nebytoých priestoľov je ząkľeslené ną náčrtku, ktoý ako Prítoha č' ] tejto
zmluvy tvorí neoddeliteľrui súčasť tejto zmluvy.,,

b) Článok 3, bod 3.1. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

.3.]. Výška nájomného'zą predmet nĺźjmu je zmluvnými stranąmi dohodnutá ną Sumu 2.489,49 Eur
mesačne (slovom dvetisícšţristoosemdesiątdevdť euľ 49 eurocentov) bez DPH. K nájomnĺźmu są bude
ličtovať daň z pľidanej hodnoţ podľa platých pľavnych pľedpisov Slovenskej ,rpr|ĺhb.,. Šp""ĺ1lraii,
nájomnĺźho je uvedená v nasledovnej tabuľke:

a)
b)

ą
d)
e)

fl
c)
h)

Đ

I



c) Článok 4, prvâveta bodu 4.1. zmluvysa mení a mie nasledovne:

.4'L V cene nájoneného nie sú ząhrnuté náktady na elektricktź eneľgiu, vodnĺź, stočné dažďové vody, teplo,
zinĺruź údržbu aľeólu a na stľážnu stužbu (ďatej len ,, dodąvka šlrzi"b,,1. ,;

d) Článok  ,bod,4,3 ' zmluvy sa mení a zrie nasledovnę:

,,4'3' Vzhľądom na skutočnosť, že v ądministratívnej budove, v ktoľej są nąchádza prednlet nĺźjmu pôsobia
viacerí užívątelia anójomcovia nebytových priestorov, bude pľenajímateľ ia účelom zabezpečenia
požadovanej 

1iľo\lne čţtoţ a łlygieny v uvedených priestorách zäbezpečovať upiatovanie ceĺého
objektu tejto budovy, ako aj priestorov pľednetu ndjiĺu ato v rozsąhu nlinimólni 1x denne v každýpracovný deň v priemere 1 hod. vo 

'vzťąhu 
kupratovaniu priestoľov tvoriącich predmet ndjmuavpriemere minimálne ] hod. vo vzťahu kupraĺovaniu spoĺočných pľiestoľov bud'ovy, vktorei sanachódzą pľudľ:?! nájmu s ým, že upratoianie bude'ząhŕňáť štandąrdné tikony upľatovania(umyvanie podláh, unýanie a dez-infekciu hygieniclEch zariadení, odstrąňovąnie prachu,

odştľaňovąnie odpadkov z odpadových košov, unýa:nie okien minimdlne 2x ročne, apod.). Zniluvnĺź
Stľąny Şą dohodĺi, že za upratovanie.predntetu bude nájomca uhľĺźdzať prenlaiĺm)îeľoii paušáĺnu
Şun1u yo výške 250,'-EIIR (slovom: dv-est-opdťlesiat euľ) bez DPH mesąinu' ťdohodrrtej sunle súzahrnuté náklady za výkon upratovacích 

'lrzieb 
v priestoroch predmetu nájmu, aii ai poaĺel nájonlcu

na nókladoch ną upľątovąnie spoločných priestorou budovy, v ktorej 
'i ,rźnaarł predmet ndjnĺu,

vrátąne náklądou zą čistiace a dezinfekčni prostriedlql. ndĺĺlaay za ipratovani, i" iairrru povinný
uhľcźdząť ruesačne spolu snókladmi za dodwku'şlužieb, ato na zdklade fakttźty vystavenej
prenaj[mateľoru s lehotou splatnosti ] 5 dn! za 

-pľedpokladu 
jej doľučenia n,źjonlcivi pred upĺynutínllehoţ splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú ţľipíraninina lłčet prenajínląteľą',,

P'Ôr.

c
@značenle ěasti
płedmetu nalmu

Płłnajalóplocha
v n2y'ks

ľ.ÝĘomné
tŕ/mestac; resp,
:kýmełíucv E:IłR

Nújouné za mesíac
V ET{il

I knncelárią 3.05 ULNP 50,90 m2 6,34 at
/f

2. 6.60 m2 6.34 41,84
3. lNP 25'20 nĺ2 6,34 I59,77

INP 25,26 nŕ 6,34 I 60,1 5í nocovňa s 3,17 )ą? 1)
6. l 26,4I nŕ 1 aa

7 1,84
7. 3NP 9,51 n2 2,72

8.

parkovacie plochy - osobné
automobily 80,00 m2 0,83 40

9. 251lľ 56,34 I 408.s0
2 489.49,

III. Záveľečné ustanovenia
3'1 ostatné ustanovenia zmluvy, ktoľé neboli upravené, zmenené alebo doplnené fýmto dodatkom zostávajúnezmenené a platné v pôvodnom znení.

3'2 Tento dodatok nadobrida platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma znluvnými stľanami avšaks tým, że týmto dodatkom 
.sa spľavujú aj tie prâvne vzťaílí ńa:oin.u á prenajímatel'a, ktoľá vznikli pľed dňornnadobudnutia jeho platnosti, v čase oa l.ll'zozo. Pokiaľ jďnájómca subjektoln' na ktorý sa vďahuje povinnosťpovinného zveľejňovania zml{lv, tento dodatok nenadobuáne ĺcinnosť skôľ' ako dôjde kjeho zverejneniu pod1,a

$ 47a ods. 1 zâkona ë. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znenineskoľších pľedpisov,
3'3.Tento dodatok je súčasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov č,. 1Żl20o7ĺNâj v znení neskoľšíchdodatkov.

3'4 Tento dodatok bol vyhotovený v štyľoch identických exempláľoch s platnosťou oľiginálu, pľičom každâ zozľrluvných sţľán obdľží po dvoch exempláľoch. Neodáelitelhoďsúčasťoulohto dodatku-a zmlivy sú nasledovnépľílohy:

a) Pľíloha č. 1: Umięstnenie prenajaťých nebytov,ých pľiestoľov.

2



3.5 Zmluvné sľany vyhlasuji, że si tenÍo dodaţok pľečítali' jeho obsahu poľozumeli a súhlasia s ním. Dodatok,
tak ako bol vyhotovený zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoľú si vzájomne, vážĺe, nozumitelhe a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy osôb opľárłrených konať v ich mene.

V Považskej Bystľici, dňa (7 ĺz . ?oz

ZaPrenajímateľa: Za Nájomcu:

          

 
Žĺlinska regionálna železnica, a.s. mesta
Ing. Vladimír Podoliak
predseda predstavenstva

Dopravný podnik
Radovan Čmelo
konateľ

                                    

                                
                                   

                               
                        

J
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