15 / 2013
DODATOK Č. 9 K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 04/2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––
uzavretej medzi:
1. Mestom Banská Štiavnica
(prenajímateľ)
Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
zastúpeným: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
č. ú.: 14525422/0200,
IČO: 320 501
DIČ: 2021107308
a
2. Bytová správa, s.r.o. Banská Štiavnica
Dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpená: RNDr. Pavlom Bačíkom, konateľom spoločnosti
IČO: 36045195 DIČ: 2020066477
IČ DPH: SK2020066477
č. účtu: 1411012051/0200
I.
Predmet dodatku

(nájomca)

Predmetom dodatku je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Mesta Banská
Štiavnica na zabezpečenie prevádzky Kúpeľov - plavárne na Mládežníckej ul. č. 10 v Banskej
Štiavnici, ktoré boli dané do nájmu nájomcovi, na rok 2013, v súlade s rozpočtom Mesta Banská
Štiavnica pre rok 2013 vo výške celkom 100.000,00 €.
Príspevok bude zasielaný na účet prevádzkovateľa zálohovo mesačne podľa dohodnutého
splátkového kalendára takto:
Január 2013..........................10.000 €
Jún 2013 ............................. 10.000 €
Február 2013 .......................10.000 €
September 2013 .................. 10.000 €
Marec 2013 .........................10.000 €
Október 2013 ..................... 10.000 €
Apríl 2013 .......................... 10.000 €
November 2013 .................. 10.000 €
Máj 2013............................. 10.000 €
December 2013 .............. ....10.000 €
.
Podmienkou poskytnutia príspevku v uvedenom rozsahu je prevádzkovanie plavárne
počas 10 mesiacov v roku.
V prípade, uzatvorenia prevádzky plavárne v dohodnutom období, tak ako je uvedené
vyššie, môže mesto prevádzkovateľovi schválený príspevok znížiť alebo pozastaviť platbu
príspevku.
V prípade potreby väčších opráv, resp. havarijného stavu časti zariadení sa každý ďalší
finančný príspevok bude riešiť osobitnou dohodou, ktorá podlieha schváleniu v Mestským
zastupiteľstvom.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnutý príspevok vyúčtovať najneskôr do 15.12.2013

II.
Účel príspevku
Finančný príspevok je prevádzkovateľ oprávnený použiť výhradne na úhradu energií,
vody, miezd, nevyhnutného materiálu, a služieb spojených s prevádzkovaním plavárne.
Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje plaváreň prevádzkovať v súlade s platnými otváracími
hodinami. O schválenie zmeny prevádzkovej doby je povinný požiadať primátora mesta.
III.
1. Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží po dva vyhotovenia.
2. Akékoľvek zmeny tohto dodatku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
3. Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Banská Štiavnica 17.1.2013

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

Za správnosť JUDr. Emília Jaďuďová v. r.

Banská Štiavnica 17.12013

RNDr. Pavel Bačík, v. r.
konateľ spoločnosti

