
DODATOK č. 1 

k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_014 

pôvodné číslo hrobového miesta J_1_042 

 

Prenajímateľ 

Obchodné meno: Obec Košeca 

Zastúpená:  Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom obce 

Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

IČO:    00317390 

Č. účtu:  SK09 0200 0000 0030 0032 3372  

Všeobecná úverová banka, a.s. 
Nájomca pôvodný: 

Meno a priezvisko: Irena Makásová 

Bydlisko:  Košecké Podhradie 490, 018 31 

 

Nájomca po zmene: 

Meno a priezvisko: Alžbeta Michaličková 

Bydlisko:  Skala 663/82, 019 01 Ilava 

 
uzatvárajú podľa § 663 až 684  Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) túto zmluvu o nájme hrobového miesta. 

Týmto dodatkom k nájomnej zmluve č. J_3_014 sa z dôvodu úmrtia predchádzajúceho 
nájomcu mení nájomca hrobového miesta. 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
1. Predmetom dodatku je predĺženie doby, na ktorú nájomca uhrádza nájomné a služby 

spojené s nájmom hrobového miesta (jednohrob). 
 
1.1. V článku IV. doba nájmu bod 2. sa na konci pripája text, ktorý znie: 

 



       Nájomca uhradil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta č. 
J_3_014 na ďalšie obdobie 10 rokov a 0 dní s platnosťou od 11/2018 do 10/2028 vo výške 
10,00 EUR. 
 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doklad o zaplatení. 

 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme hrobového miesta č. J_3_014 ostávajú nezmenené 

v platnosti. 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme hrobového miesta č. 
J_3_014 zo dňa 5.11.2008. 
 

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 dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

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 27.11.2019 

 

 

 

 

.......................................................                                                 ................................................... 
                 prenajímateľ                                                                                           nájomca 
 
       


