
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. N/3/2020 zo dňa 29.05.2020, uzatvorenej v zmysle ustanovení § 

663 a nasl. z. č. 40/1964 Z. z. Obč. zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona 

č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

Čl. I  

Zmluvné strany 

Prenajímateľ  

Meno: Obec Východná  

Zastúpená: Mgr. Pavel Krupa  

Adresa: Východná č. 616, PSČ 032 32  

IČO: 00315893 DIČ: 2020574908  

Nájomca  

Dobrá Východná, o.z. 

Zastúpená: Miroslav Sakáč 

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1749/33 

03101 Liptovský Mikuláš 

IČO: 42347297 

DIČ: 2023858925 

 

Zmluvné strany sa dňa 29.05.2020 dohodli na zmene ustanovení uzatvorenej zmluvy a uzatvárajú 

tento dodatok nájomnej zmluvy č.1 zo dňa 29.05.2020, na základe ktorého sa zmluvné strany 

dohodli na zmene nasledovných bodov: 

Čl. II 

Ods. 1) Pôvodné znenie bodu 2 sa mení nasledovne: 

Prenajímateľ poskytne nájomcovi predmet nájmu uvedený v bode 1. Nájomnej zmluvy č. N/3/2020 na 

užívanie v termíne 30.05.2020/ 1 deň na podujatie s názvom „Stretnutie priateľov a milovníkov 

folklórneho spevu a tradícií“. 

Ods. 2) Pôvodné znenie bodu 3 sa mení nasledovne: 

Prenajímateľ poskytne uvedené priestory nájomcovi za dohodnuté nájomné 100 €/ deň a za upratanie 

priestoru jednorazový poplatok vo výške 50€.  Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnutú 

sumu vo výške 150€ bankovým prevodom na číslo účtu prenajímateľa: SK46 0200 0000 0000  2682 5342 

alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu po odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi, 

najneskôr do 3 pracovných dní. 

Čl. III 

1.  Tento dodatok k zmluve je platný dňom podpísania obidvoma zúčastnenými stranami. Dodatok 

k zmluve je spísaný v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení.  



2.  Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok k zmluve riadne prečítali, dodatku k zmluve porozumeli, 

jeho obsah súhlasí s ich prejavom slobodnej vôle a na znak súhlasu dodatok k zmluve vlastnoručne 

podpisujú.  

 

Vo Východnej dňa 29.05.2020 

 

 

 

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

Prenajímateľ       Nájomca 

Obec Východná       Dobrá Východná, o.z. 

(Podpísané dňa 29.5.2020)     (Podpísané dňa 29.5.2020) 

 

 

 

 

 

 


