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Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme uzavretej dňa 05.09.2016
uzavretej podľa $ 6ó3 a nasl. občianskeho zákomika

medzi:

Pľenajímatel': Rímskokatolícka ciľkev, Farnost' Tuľzovka
Sídlo: Jašíkova 38,0Ż3 54 Turzovka
Zastupená: PhDr' Ján Vrbata , farźt
tČo: 31912362
DIČ: 2020552490
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.

Číslo účtu: 0051981 160/0900
(ďalej len ako ,,prenajímateľ"

Nájomca: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Mestskýúrad, Stred č. 178, 023 54
Zastupené: JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ mesta
IČo: 00314331

' Číslo účtu, IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
(ďalej len ako ,,nájomca"

Zmluvné strany v zmysle článku VII, bodu 7.3 Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 05.09.2016'

uzatvtrajűtento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

čhnok I. Predmet nájmu sa dopĺňa takto:

Bod 1.1 sa dopĺňa takto:

- Pozemok parc. CKN č. 359 - druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4039

m2

Bod 1.2 Predmetom nájmu sú: dopĺňa sa takto:

- Časť pozemku o výmere 0,50 m2 zpozemku paľcely CKN č. 359 _ zastavané plochy

a nádvoria o výmere 4039 m2 za účelom osadenia informačnej tabule.

ČHnok II. ,,Doba nájmu, zrušenie nájmu a účel nájmu
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A/ počas doby trvania implementácie a udržatel'nosti projektu: Szlak sakľalny Kety -
Tuľzovka - INT/EB/BES/1/1/B100Ż6, vrámci Pľogramu cezhraničnej spolupráce Interľeg V-A
Poľsko-Slovensko 20l4-2020, v prioritnej osi ,.OchÍana arozvoj príľodného a kultúmeho dędičstva
a cezhranič,ného územia." Nájom nie je možné vypovedat' ani jednou zo zmluvných strán. Počas
celej doby trvania implementácíe a udrŽatel'nosti projektu Szlak sakralny Kety _ Tuľzovka _
INT/E B/BE'S I I I I tB I 0026.

B/ Nájom po dobe uvedenej v písmene A / tohto článku rnôŽe skončit' z týchto dôvodov

a) dolrodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoved'ou ktoroukol'vek zo zm|uvnýclr strán. Výpovedná lehota je trojrnesaěrrá a
zaěina plynút' prvýrn dňom nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoved' druhej
zmluvnej strane,
c) odstúpením od tejto zrnluvy v súlade s ustanoveniami $ 679 obč,ianskeho zákonnika v zneni
neskorších predpisov,
d) nájom môže skončiť v súlade s ustanoveniarni $ 680, ods. 1 občianskeho zákonnika v zneni
nęskorších predpisov'

C/ v prípade skončenia nájmu podľa písmena B bodu 2.1 dodatku č. 1/ sú zmluvne strany povinné
vykonať sumarizáciu technického zhodnotenia majetku, vloŽeného nájomcom do predmetu nájmu'
Technické zhodnotenie majetku ajeho odovzdanie pri ukoněení nájomného vzťahll bude
pľedmetom osobitnej dohody
nákladov vvnaloženÝch s technickÝm zhodnotením oredmetu náimu vo vÝške 10.- €.

Bod2.2 sa nahrádza textom v znení:

Úěelo- nájmu je vykonanie stavebných úprav kaplniek v zmysle projektovej dokumentácie' ktorá
je neoddeliteľnou súěast'ou tejto zmluvy, financových v ľámci Pľogĺamu cezhĺaničnej spolupľáce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020, prioritnej osi ,,ochrana arozvoj prírodného
akultúrneho dediěstva acęzltraničného uzemia", projekt: Szlak sakralny Kety - Tuľzovka -
INT/EB/BEsl1lltBl0026,bez moŽnosti ďalšieho prenechania predmetu nájmu do podnájmu tretej
osobe.

článok V. Práva a povinnostĺ zmluvných stľán" sa dopĺňa o nový bod č. 5.3 v znení :

Nájomca je povinný počas doby trvania nájmu viest' technické zhodnotenie predmetu nájmu
špeciťrkovaný v čl' I, bod I.2 tejto zm|uvy, v evidencii majetku mesta Tuľzovka, odpisovat'
a účtovať o ňom v zmysle zákona ě. 43Il 2002 Z.z' o účtovníctve v zneni neskorších predpisov
a v súlade s postupmi účtovania a rámcovej účtovnej osnove pľe ľozpočtové organizźrcie,
príspevkové organizácie, štátne fondy' obce a vyššie uzemné celky v zneni neskoľších zmien'

čhnok VI. ,,Skončenie nájmu " sa nahľádza novým textom , ktoqf znie:

Názov článku : Odovzdanie predmetu nájmu.

6.1 Nájomca je povinný pri skončení nájomného vzťal'ľu odovzdať predmet nájmu vpôvodnom
stave, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonávaných präc, v stave zodpovedajúcom
pľedchádzajúcemu úěelu alebo vyuŽívaniu predmetu nájmu'

Tento pĄekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj
štátnęho rozpočhr v rámci Pľogramu INTERREG V-A Pol'sko - Slovęnsko 2Ol4 -2020 pľostrednícťvom ŽSK.



Za článok VII. sa vkladá nový článok VIIA,' ktotý znie:

7A'l Tentododatokč' 1k zmluve jepovinnezverejňovanýpodl'a$ 5azákonač,'Zlll200aZ.z.
o slobodnom prístupe k inťormáciám a o Zmene a doplnení niektorých zakonov v znení neskorších
predpisov.

7A.2 Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán
a účinnost' nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta
Turzovka, v súlade so zákonom č. 4011964 Zb' občiansky zákonník v znęní neskorŠích
predpisov, ktorým sa menia a dopĺRajú niektoľé zákony.

7A.3 ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme ostávajú v platnosti

7A.4 Dođatok č' 1 kZmluve onájme uzatvorenej dňa 05'09'2016 je schválený Uznesením
Męstského zastupiteľstva v Turzovke ě. 22Ż - |3l|2 - 2017 na zasadnutí konanom dňa |3. 12.
Ż0I7.

7A.5 Tento dodatok č. l je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom prenajímatel'obdrŽí štyri
rovnopisy a nájomca obdrŽi 2 rovnopisy

7 A.6 Zmluvné stľany čestne pľehlasujú, Že dodatok ě. l k Zm|uve o nájme uzatvoľenej dňa
05.09'2016 bol urobený slobodne avážne, nie vtiesni ani pod nátlakom, ani Za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok ě. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 05.09.2016
preěítali, jeho obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa -...ł.:'.L.,.?.?4$ . V Turzovke, dňa !ľ, ł1' tl1Ť

Prenajímateľ Nájomca:

RIMSKO
'ĺKEV

FABNOS . U, .OVKA
023 54 TURZOVKA

lČo: sĺglzsoz, Te| 0a1 4352492

.2b.

PhDr' Jiín Vľbata, farátr JUDr. Ľ Golis, primátor mesta
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Tento projektje spolufinancovaný Európskou uniou' z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj
štátneho očtu v rámci P INTERREG V-A Pol'sko - Slovensko 2014 -2020 prostrędníctvom ŽSx..


