
Dodatok č. 1   

k nájomnej zmluve  

uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasledujúce zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 
 
Prenajímateľ: 
Obec:   Obec Košeca 
Zastúpená:  Bc. Radomírom Brtáňom, starostom 
Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
IČO:   00 317 390 
Číslo účtu:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
Kontakt:  042-4468183 
    
Nájomca:    
Meno a priezvisko: Mário Bartoš, r.č.: .......... 
trvale bytom:  Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké Podhradie 
 

 
      Účastníci nájomnej zmluvy  zo dňa 28.09.2012, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľnosti a to 
pozemku parc. č. KNC 683/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 sa dohodli na zmene 
obsahu nájomnej  zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II  
Predmet dodatku 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení:  

 
V Čl. II ÚČEL NÁJMU bod 2. znie nasledovne:  

 
2.  Nájomca je oprávnený počas doby nájmu dať predmetnú nehnuteľnosť do podnájmu tretej 
osobe iba na základe písomného súhlasného stanoviska obce, pričom výška takéhoto podnájmu 
môže byť max. 100 EUR za rok. 
 

  2.   Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zo dňa 28.09.2012  ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy, zo dňa 28.09.2012.   
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.  



 
3.  Dodatok je vyhotovený v troch origináloch , pričom nájomca obdrží jedno vyhotovenia 

a prenajímateľ dve vyhotovenia.  
 
4.    Zmena nájomnej zmluvy bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2016, 

uznesením č. 157/2016.  
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
 
V Košeci dňa 28.11.2016 
 
 
 
Za prenajímateľa:                                                                         Za nájomcu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................                                                       ................................................ 
Bc. Radomír Brtáň              Mário Bartoš 
starosta  
 
 

 

 


