
DODATOK č. 12 

k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 04.03.1999  
 

medzi:  

 

Prenajímateľom:  OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA 
   Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská Teplica 

zastúpená starostom Ing. Radoslavom Šeligom 

IČO: 00326534  

  DIČ: 2020674964 

   Bankové spojenie: SLSP a. s., pobočka Poprad 

   SK68 0900 0000 0051 1795 3713  

 

a  

Nájomcom:   Jozef Šebest 

Osloboditeľov 33, 059 34  Spišská Teplica 

IČO: 31238963 

DIČ: 1020728841 

  Bankové spojenie: Tatra banka a. s., pobočka Poprad 

  SK78 1100 0000 0026 2538 1797    

 

 

I. 
 

Zmluvné strany v zmysle článku III. Nájomnej zmluvy zo dňa 04.03.1999, uzatvárajú tento 

Dodatok č.12,  ktorého predmetom je prehodnotenie dohodnutej ceny a úprava spôsobu 

vyúčtovania spotrebovaných energií nasledovne:  

 

mení sa článok IV. 1 

 

Výška nájomného na rok 2018 bude činiť sumu 3.000,00 € (slovom: Tritisíc €) 

 

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné na základe Dodatku č.12 v štvrťročných 

splátkach pripísaných na účet prenajímateľa bez zaslania faktúry najneskôr do : 

 

do 01.04.2018 vo výške 750,00 € 1. splátka      

do 01.07.2018 vo výške 750,00 € 2. splátka     

do 01.10.2018 vo výške 750,00 € 3. splátka  

do 01.12.2018 vo výške 750,00 € 4. splátka 

 

mení sa článok IV.2  
 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku 

preddavkovo hradiť predpokladanú spotrebu energie podľa predchádzajúceho obdobia vždy 

v termíne splátky spolu s nájomným v sume 50,- € mesačne t. j. 150,-- € štvrťročne. 

 

Po ukončení fakturačného obdobia prenajímateľ vyhotoví vyúčtovanie skutočnej spotreby 

elektrickej energie a vystaví faktúru na základe hodnôt celkovej vyúčtovacej faktúry od dodávateľa 

energie a hodnôt z podružného merača elektrickej energie, ktorý je umiestnený v objekte telocvične.  

 

Nájomca je povinný umožniť prístup k podružnému meraču zástupcovi prenajímateľa. 

 



Identifikačné údaje nového odberného miesta: 

Číslo odberného miesta: 3000001586 

Adresa odberného miesta: Družstevná 599, 059 34  Spišská Teplica 

EIC odberného miesta: 24ZVS0000052914Z 

Číslo elektromeru:  21112954 

Stav na elektromeri:  10354  

Stav na podružnom merači: 

 

 

 

II. 

 

Návrh tohto Dodatku bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom v Spišskej Teplici dňa 13.12.2017  

uznesením č. 185/2017.  

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise. 

Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania a účinný nasledujúci deň po jeho zverejnení. 

 

 

V Spišskej Teplici, 20. 2. 2018  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …........................................................  …...................................................... 

    Jozef Šebest      Ing. Radoslav Šeliga 

           za prenajímateľa           za nájomcu 


