
1vlESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 25. júna 2015 číslo 71/2015 

K bodu Návrh Dodatku Č. 13 k Zmluve Č. 311/2008/Práv. o nájme hnutel'ných 
a nehnutel'ných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov, 
o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaja 
tepla a teplej vody 

Mestské zastupitel'stvo 

schval'uje 

Dodatok č 13 k Zmluve č 311/2008/Práv o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecf, o nájme 

a podnájme nebytových pnestorov, o prevádzkovanf tepelného hospodárstva, výrobe, dlstnbúclI 

a predaja tepla a teplej vody zo dňa 29.092008 v znení dodatkov Č. 1-12, ktorý Je prílohou tohto 

uznesenia 

Dátum pDdp/su uznesema 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

29.062015 



Dodatok Č. 13 

Č. /2015/Práv. ku Zmluve č. 311/2008/Práv. o nájme hnutel'ných a nehnutel'ných vecí 
v zmysle § 663 a nasl zákona Č 40/1964 Zb (Občiansky zákonník), o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v zmysle zák Č. 116/1990 Zb ,o prevádzkovaní tepelného hospodárstva, 
výrobe, distribúcii a predaja tepla a teplej vody v zmysle § 269 ods 2 zákona Č 513/1991 Zb 
(Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien 

Prenajímatel'om: 

a 
Nájomcom: 

(ďalej len "Zmluva") 

(ďalej len "Dodatok č 13 ku Zmluve") 
uzatvorený medzI 

Mesto Liptovský Mikuláš 
sídlo Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš, 
Slovenská republika 
zastúpené Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta 
IČO. OO 315 524 
Bankové spojenie. Pn ma banka Slovensko a.s pobočka Liptovský Mikuláš, č 
Ú 1600443002/5600 

LMT, a.s. 
sídlo' Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 
zastúpená' Ing. Peter Strýček, predseda predstavenstva 
IČO' 44 438 982 
DIČ' 2022712274 
IČ DPH' SK202712274 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č 13 ku Zmluve' 

Článok I. 
Z Novej prílohy Č. 2 k Zmluve sa vyníma - "Por. Č. 23 Priestor kotolne Vel'ký dom služieb" na 
pozemku parc. č. KN-C 280, zapísaný v katastľl nehnute/ností na LV č 4401 pre k ú LIptovský 
Mlku/áš 

Článok II. 
1. Ustanovenia Zmluvy v znení Jej doterajších dodatkov vyslovene neupravené týmto Dodatkom č 

13 ku Zmluve sa nemenia a zostávajú v platnosti a úČinnosti v pôvodnom obsahu a rozsahu 
2. Tento Dodatok Č. 13 ku Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpiSU obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods 
1 Občianskeho zákonníka 

3. Tento Dodatok č 13 ku Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímatel' 
obdrží dve vyhotovenia a dve vyhotovenia obdrží nájomca. 

4. Tento Dodatok č 13 ku Zmluve tvorí súčasť Zmluvy č 311/2008/Práv zo dňa 29 9 2008 
S. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č 13 ku Zmluve prečítali, Jeho obsahu porozumeli, tento 

je prejavom Jch slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tieSni za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Liptovskom MikulášI, dňa 

Prenajímatei" 

mesto Liptovský Mikuláš 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 

pnmátor mesta 

V Liptovskom MikulášI, dňa 

NáJomca' 

LMT, a.s. 
Ing Peter Strýček 

predseda predstavenstva 


