
 

                                   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2020 

                                               
Uzatvorený podľa § 663 a násl. Ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.     

                       v  znení  neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

                                                          Čl. I. 

                                                   Zmluvné strany 

 

 

1.        Prenajímateľ:  Obec Dolná Poruba, Obecný úrad  

  

           Sídlo :  Dolná Poruba, PSČ 914 43 

    

           Zastúpené: JUDr. Miroslavom Kopčanom: starostom obce 

           IČO : 00311499 

           Bankové spojenie : Prima Banka a.s.,  pobočka Trenčín 

           č. účtu:   0680951001/5600 

             

           / ďalej   ako prenajímateľ / 

                                                          

                                                      a 

 

2.        Nájomca: Monika T a š á r o v á , rod. Mareková 

           Narodená: 18.5.1981 

           IČO: 43419593 

           Bytom: Dolná Poruba č. 354  

 

 / ďalej len nájomca / 

             

  

 

                                                        Preambula  

 

   Na základe prijatého  Uznesenia č.  187/2021 zo dňa 14.12.2021 Obecné  zastupiteľstvo 

Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p.  schvaľuje   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2020 uzatvorenej podľa § 663 

a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 

zmluvnými stranami prenajímateľom  Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou, 

rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome v Dolnej 

Porube, na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania a poskytovania kaderníckych služieb 

občanom.  Z dôvodu inflácie a zvýšenia poplatkov za elektrickú energiu a vody od 

01.10.2021sa zmluvne strany vzájomne dohodli i  na zmene znenia:      

           

          - bodu 1,   v  ČLÁNKU IV. CENA nájmu a platobné podmienky  

          - v Článku VII. Doba nájmu  

 

 

 



                                                       ČL. I.   

Nové znenie bodu 1   v  ČLÁNKU IV.  CENA nájmu a platobné podmienky 

    

1. Cena nájmu je stanovená v zmysle prijatého uznesenia č. 187/2021 zo dňa 14.12.2021 na     

     zasadnutí  Obecného zastupiteľstva  a to vo výške 50,- EUR mesačne, ktorú bude nájomca 

     uhrádzať do  pokladne Obecného úradu alebo prevodným príkazom na účet      

     prenajímateľa vedeného v Prima Banke a.s. Trenčín, číslo účtu: 0680951001/5600, vždy     

     do  15. dňa  príslušného mesiaca. 

 

 

 

                                                       ČL. II. 

                           Nové znenie   v  ČLÁNKU VII.   Doba nájmu 

 

Zmluvné strany sa dohodli , že Dodatkom č. 1 sa nájom  uzatvára na dobu  určitú  od 

01.01.2022 do 31.12.2022.       

 

 

         

ČLÁNOK III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť   

nasledujúci deň po zverejnení. 

2. Dodatok č. 1  je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá 

Prenajímateľ a dve Nájomca. 

3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o nájme č. 1/2020, pokiaľ neboli dotknuté týmto 

Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1  pozorne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.  

 

 

      

 

V Dolnej Porube, dňa 29.12.2021    

 

 

 

 

 

 

 

                    Za prenajímateľa:                                                         Za nájomcu: 

 

 

 

         JUDr. Miroslav Kopčan                      Monika Tašárová 

               starosta obce       


