
 
Dodatok č. 3 

k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 
 
 
uzatvorená medzi: 
 
Prenajímateľ: 
 
Matica slovenská, P. Mudroňa č. 1, 036 01  Martin,  
Verejnoprávna inštitúcia zriadená na základe zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej,  
zastúpená: Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., predsedom Matice slovenskej,  
IČO: 00179027,  
DIČ: 2020603123,  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., číslo účtu: SK28 7500 0000 0040 0786 8337, 
/ďalej len „prenajímateľ“/    
 
a 
 
Nájomca: 
 
Názov: stupo, s.r .o. 
Konateľ: Bc. Michal Stupák 
Sídlo: Divadelná 23, 036 01  Martin 
IČO: 48048968 
DIČ:2120055828 
Bankové spojenie: SK8475000000004021383600 
/ďalej len „nájomca“/    
 
ďalej iba „Zmluvné strany“ 
 
uzatvárajú po vzájomnej dohode a v súlade so zmluvou o prenájme nebytových priestorov 
tento Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 01. 04. 2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 30. 12. 2016, ktorým sa mení: 
 
      a)  Nájomca len v časti Názov zo:  stupo, s. r. o. na: Unite, s. r. o. 
 

b)   Článok III. – Doba prenájmu, ktorý znie:  
 
Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
     c)  Článok IV. – Cena za prenájom, a to len v bodoch 2. a 3., ktoré znejú:  
 
 2. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za opakované dodanie tepelnej energie 

zálohovo v pomere 100,- € za celú prenajatú plochu za jeden mesiac v termínoch 
a sumách uvedených v splátkovom kalendári. Vyúčtovanie za tepelnú energiu 
prenajímateľ voči nájomcovi predloží na základe vyúčtovacej faktúry v lehote 5 –tich dní 
od jej doručenia k rukám prenajímateľa. 

3. Dodávku elektrickej energie bude hradiť nájomca zálohovo v pomere podlahovej plochy 
a to 40,- € mesačne  na základe  spotreby podľa samostatného merača elektrickej energie 



umiestneného v prenajatých priestoroch. Vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie 
prenajímateľ predloží nájomcovi na základe vyúčtovacej faktúry v lehote 5 –tich dní od 
jej doručenia k rukám prenajímateľa. 

 
 

 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok podpísali slobodne, bez nátlaku 

a z vlastnej vôle. 
3. Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov je vyhotovený v troch 

vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre prenajímateľa a jedno vyhotovenie pre nájomcu. 
4. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov zo dňa 22. 12. 2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2016 a dodatku č. 2 
zo dňa 30.12.2016. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 01. 03. 2017. 
 
 
 

V Martine dňa 28. 02. 2017 
 
 

 
            prenajímateľ :                                                                              nájomca: 
 
 
 
......................................................                                         ..................................................... 
         Ing. Marián Tkáč, PhD.      Bc. Michal Stupák 
     predseda Matice slovenskej                konateľ  
         


