centrálne číslo zmluvy:676/2020

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve z 30. októbra 2017 v znení dodatku č. 1 z 27. apríla 2018, dodatku
č. 2 z 21. decembra 2018, dodatku č. 3 z 10. mája 2019, dodatku č. 4 z 26. septembra
2019 a dodatku č. 5 z 21. februára 2020
evidenčné číslo: 1105
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, Trnava
v zastúpení primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M.
IČO: 313 114
ako prenajímateľ
a
Ramón Školuda, bytom Trstín 83
obchodné meno Ramón Školuda – PEKÁREŇ ŠKOLUDA
IČO: 41 692 934
registrovaný: v ObÚ v Trnave
č. živn. reg.: 250 - 20320
ako nájomca

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 40 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 221/2020 z 23. júna
2020 tento dodatok č. 6 k nájomnej zmluve z 30. októbra 2017 tento v znení dodatku č. 1
z 27. apríla 2018, dodatku č. 2 z 21. decembra 2018, dodatku č. 3 z 10. mája 2019, dodatku č. 4
z 26. septembra 2019 a dodatku č. 5 z 21. februára 2020

I.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva z 30. októbra 2017 sa mení a dopĺňa takto:
Článok III. – Doba nájmu sa mení tak, že text “do 31. 05. 2020.“ sa nahrádza textom
”do 31. 12. 2020.“

II.
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 716/2009
zo dňa 15. 12. 2009 každoročne upravovať výšku nájomného o oficiálne oznámené percento
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou od 01. 01. kalendárneho roka. V zmysle
príkazu primátora mesta č. 1/2020 a uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 221/2020 z 23.
júna 2020 výška nájomného pre obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 ( 214 dní)
predstavuje celkovú sumu 1 641,28 eura.
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III.
1. Ostatné ustanovenia

nájomnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté a platia

bez zmeny.
2. Dodatok č. 6 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy uzatvorenej 30. októbra 2017.
3. Tento dodatok č. 6 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sidle
Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka mesta Trnava.
4. Zmluvné strany s obsahom tohto dodatku po jeho prečítaní súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
5. Dodatok č. 6 bol zverejnený dňa 8. júla 2020
V Trnave, 7. júla 2020

Prenajímateľ:

…….……......................…
JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta

Nájomca:

v. r.

.................................................
Ramón Školuda v. r.

