DODATOK č.2 k zmluve o nájme č. 8/2008 zo dňa 13. 11. 2008 uzatvorenej v zmysle zák. 116/1990
o nájme nebytových priestorov a ustanovení § 663 zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Čl. I
Zmluvné strany

1. Prenajímateľ:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Č. účtu:
Peňažný ústav:
Zastúpený:

Obec Východná
00 315 893
Východná, súp. č. 616, 032 32 Východná
SK46 0200 0000 0000 2682 5342
VÚB a. s., pobočka Liptovský Mikuláš
Mgr. Pavel Krupa, starosta obce Východná

(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca:
Názov/Meno a priezvisko: Vladimír Lagovský
Rod. č.: 630613/6331
Sídlo: Východná, č. 219, 032 32 Východná
(ďalej len „nájomca“)

Zmluvné strany sa na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Východná č.
41/11/2020 zo dňa 15.12.2020 dohodli na zmene ustanovení uzatvorenej zmluvy a uzatvárajú tento

dodatok nájomnej zmluvy č. 8/2008 zo dňa 13. 11. 2008 za nasledujúcich podmienok:

Čl. II
Ods. 1) Pôvodné znenie čl. III Cena nájmu sa mení:
1. Nájomné za nebytové priestory bolo stanovené dohodou zmluvných strán, ktorého výška
bola schválená Obecným zastupiteľstvom vo Východnej dňa 15.12.2020 uznesením č.
41/11/2020 vo výške 11 €/m2 za obdobie 1 rok (slovom jedenásť EUR za m2/rok) (ďalej len
Nájomné). Nájomné celkom za kalendárny rok predstavuje 184,80 EUR (slovom
jednostoosemdesiatštyri a 80/100 EUR).
2. Zmluvné strany sa dohodli, na povinnosti Nájomcu platiť ročné Nájomné na bankový účet
Prenajímateľa, alebo v hotovosti do pokladne Prenajímateľa vo výške 184,80 EUR (slovom
jednostoosemdesiatštyri a 80/100 EUR)
3. Nájomné je splatné vždy do 31.01. príslušného kalendárneho roka za ktorý sa Nájomné platí.

Ods. 2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2008 zo dňa 13. 11. 2008
ostávajú nezmenené.
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. Práva a povinnosti z tohto dodatku zmluvy prechádzajú v celosti i na prípadných
právnych nástupcov prenajímateľa, resp. nového vlastníka a to bez osobitného súhlasu, alebo
Dodatku zmluvy.

Vo Východnej dňa: 4.11.2021
Prenajímateľ:

_______________________
Obec Východná
Mgr. Pavel Krupa
starosta obce

Nájomca:

______________________
Lagovský Vladimír

