
 
Dodatok č. 11 

k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.12.2001  
_____________________________________________________ 

 
 
 

Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ:  
TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 
zastúpená konateľmi – Ing. Ľubomírom Krajčovičom 
                                  Dipl. Ing. Paulom Minarikom 
IČO:        36 277 215 
DIČ:        202 209 7011 
IČ DPH: SK 2022097011 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,  
odd. Sro, vložka číslo: 17769/T  
(ďalej len „prenajímateľ˝) 
 

 

Nájomca : 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
so sídlom v Bratislave 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava                  
Zastúpený Mgr. RNDr. Nadeždou Machútovou – ústrednou riaditeľkou SOI                      
IČO:         17 331 927 
DIČ:         202 151 1899 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
            7000065105/8180 
(ďalej len „nájomca“)   
 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 11 (ďalej len "dodatok"), ktorým sa  
s účinnosťou od 1.7.2013 mení v  čl. II.  ods. 1)  zmluvy o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej dňa 14.12. 2001 (ďalej len „zmluva) nasledovne : 
 
 

Čl. I. 
Predmet dodatku 

 
Čl. II., ods. 1) sa mení a znie : 
 

1. Mení sa výmera nebytového priestoru na ul. Trhová č. 2, zapísané na LV 
5000, katastrálne územie Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava a v správe 
prenajímateľa z výmery 353,03 m² na výmeru 352,83 m². 

 
         Funkčné členenie nebytového priestoru je uvedené v splátkovom 
         kalendári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. 



II.           
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy uzatvorenej dňa 

14. 12. 2001, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.  
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Splátkový kalendár 

úhrady nájomného, Príloha č. 2 – Splátkový kalendár úhrady preddavkov za 
spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov 
a výkresová dokumentácia. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre 
nájomcu, po dvoch pre prenajímateľa. 

4. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma 
zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta Trnava. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku k zmluve 
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 
 
Dodatok k zmluve bol zverejnený na webovom sídle mesta Trnava dňa : ................ 
   
            
V Trnave dňa 8.7.2013    V Bratislave: 
 
Za prenajímateľa :        Za nájomcu :  
 
 
 
.....................................                        ........................................ 
   Ing. Ľubomír Krajčovič                            Mgr. RNDr. Nadežda Machútová 
   konateľ  a generálny riaditeľ                    ústredná riaditeľka SOI             
 
 
 
….................................. 
   Dipl.Ing. Paul Minarik 
   konateľ 
   v.z. Ing Zita Sedláková 

 
         
 


