
Dodatok č.8 
K nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.1.2005 

 
Prenajímateľ:  Obec Hradište pod Vrátnom č. 80, 906 12  

                       IČO: 309559 
                                   DIČ:   2021086738  

                 Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko Brezová pod Bradlom 
                               č.ú. 4638101001/5600 

v zastúpení:                Ing. Lukáš Piroha, starosta obce Hradište pod Vrátnom 
 
Nájomca:                ROSAL Veľkoobchod –maloobchod 
                                  IČO:  40763 021 
                                  Rastislav Rechtorík 
                                  906 12 Hradište pod Vrátnom č.23 
 
 

 
Od 1.1.2019 sa mení čl. VI., ods. 19. takto: 
 
K prenajatým priestorom sa dopĺňa bývalá knižnica. 
Nájomca sa zaväzuje pravidelne platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné vo výške  
2046,24 €/ ročne stanovené v zmysle platných právnych predpisov vo výpočtovom liste, 
ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Dohodnuté nájomné je splatné  po častiach a to v mesačných splátkach  nasledovne: 
mesačne v roku 2019 do 5. kalendárneho dňa v príslušnom mesiaci  170,52 € 
 
V ostatných častiach Zmluva o nájme nebytových priestorov ostáva nezmenená. 
 
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
1.1.2005. Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal 
prenajímateľ a jedno nájomca. Dodatok č. 8 začína platiť dňom 1. januára 2019.  
Dňom 1. januára 2019 zároveň prestáva platiť Dodatok č. 7. 
 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom, dňa 28.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––                            ––––––––––––––––––––––––– 

  prenajímateľ        nájomca                        
Ing. Lukáš Piroha                                     Rastislav Rechtorík                                  

starosta obce                                                                         ROSAL 
   Hradište pod Vrátnom 



 OBEC Hradište pod Vrátnom  906 12 
 
                              

V ý p o č t o v ý  l i s t 
Platný od 1.1.2019 
 

ROSAL Rastislav Rechtorík 
 
 
Prenajaté priestory                 sklad                    24 m2    x   15,00 €                 =360,00€ 
                                               príručný sklad     16 m2    x   15,00 €                  =240,00€ 
                                               chodba                   7 m2    x   15,00 €                 =105,00€ 
                                               býv. knižnica    11,2 m2    x   15,00 €                 =168,00€ 
 
                                                                                                       ––––––––––––––––- 
                                                                                                                           873,00 € 
 
El. Energia                                 kúrenie  4KW/ m2  =204,8kw    x 0,2073 =  42,46 € 
                                          Spotrebiče, osvetlenie   166,8 KW x 0,2073   =    34,58 € 
 
Vodné                                       
 
Dodávka tepla     41m3 plynu / 1m2 vykur.pl. 41 x 51,2 = 2.099,2 m3 x 0,5222 € = 
                                                                                                                          1.096,20€          
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Spolu                                                     2.046,24 €                                   
 

 
 

 
 

 
Po ukončení vykurovacieho obdobia sa uskutoční vyúčtovanie podľa skutočných  cien za 
obdobie. 
 
 
 


