
Dodatok č. 4 

k zmluve o nájme bytu 

uzatvorený podľa § 663 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka a VZN obce Košeca č. 

1/2014 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 

 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ :  Obec Košeca 

sídlo  : Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

v zastúpení : Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 

IČO  : 00 317 390 

DIČ  : 2020610922 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Ilava 

Číslo účtu:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

 

/ďalej len prenajímateľ/ 

 

 

Nájomca : Jozef Dian 
Trvale bytom : Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 

 

 

/ďalej len nájomca/ 

 

 

      Účastníci zmluvy o nájme bytu zo dňa 12.12.2007, ktorej predmetom je prenájom bytu č.  

B1-1, pozostávajúci z 2 obytných miestností, kuchyne a príslušenstva, nachádzajúci sa na 

prízemí v domovej nehnuteľnosti – bytového domu s. č. 1011, nachádzajúcom sa v k.ú. 

Košeca , na ul. Bytovky, postavenom na pozemku parc. č. 883/2 zapísanej na Správe katastra 

Ilava na LV č. 1 sa dohodli na zmene obsahu  zmluvy nasledovne: 

 

 

Čl. II  

Predmet dodatku 

 

1.   Týmto dodatkom sa mení:  

 

 Bod 1  Čl. IV Vznik nájmu, doba nájmu  nasledovne:  

 

      1.   Nájom bytu sa uzatvára na dobu určitú od 12.12.2016 do 11.12.2019.  

                

                       

2.  Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme bytu zo dňa 12.12.2007 ostávajú nezmenené 

v platnosti. 

 

 

 

 



Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Tento dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme bytu zo dňa  12.12.2007.  

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

12.12.2016. 

 

3. Dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z ktorých prenajímateľ obdrží dve          

vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie.  

 

4.  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 9.12.2016 

 

 

Prenajímateľ:                                                                                 Nájomca:  

 

 

 

 

 

 

................................................                                                       ................................................ 

Bc. Radomír Brtáň                 Jozef Dian 

Starosta obce 

 

 

 

 

                  

                  

 


