
DODATOK č. 1 

k zmluve o prenájme bytových priestorov uzatvorenej 29.6.2018 

 

Prenajímateľ:  Obec Staškov 

Sídlo:    Staškov, 023 53  Staškov 

Kontaktná adresa:  Obecný úrad v Staškove, 023 53  Staškov 

Zastúpený:   Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., Čadca 

Číslo účtu:   0279615001/5600 

IČO:    00314293 

DIČ:    2020553271 

(ďalej len prenajímateľ) 

 

a 

Nájomca:  a 

Nájomca: Lukáš Husár, rod. Husár,  nar. :, r. č. trvale bytom: Staškov  

  a priateľka: 

  Silvia Bulejová, rod. Bulejová, nar.:, r.č.:, trvale bytom: Staškov  

 (ďalej len nájomca) 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

zo dňa 29.6.2018 (ďalej len Zmluva), ktorým sa Zmluva v znení jej dodatkov  mení 

nasledovne: 

- Mení í sa pôvodné znenie Čl. III  

2.  Výška a predpis úhrad na nájomnom a zálohových platbách za služby spojené s nájmom     
      činia: 

Nájomné vo výške                     153,82 € / mesačne 
Zálohová platba na vodné/stočné         19,68 € / mesačne 
Zálohová platba za osvetlenie spoločných priestorov                  1,50 € / mesačne 
Spolu          175,00 € / mesačne 

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku nájomného a zálohové platby za služby     
    spojené s nájmom mesačne t. j. celková mesačná úhrada činí 175,00 € (slovom    
    Jednostosedemdesiatpäť eur), ktoré sú splatné vždy 25. dňa príslušného mesiaca na účet  
    prenajímateľa vedený v Prima banka Slovensko, a. s., Čadca. Nájomné a zálohová platba za  
    služby sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet prenajímateľa. 
 

 

Ostatné časti Zmluvy o nájme zo dňa 29.6.2018 ostávajú nezmenené. 

 

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme zo dňa 29.6.2018. 

 

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

dňom 01.06.2020. 



Tento dodatok je súčasťou zmluvy povinne zverejňovanej podľa § 5a zákona č. 211/2000  

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Nájomca svojím podpisom na tomto dodatku dáva prenajímateľovi 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

výslovný súhlas na zverejňovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 

bydlisko a to za účelom zverejnenia zmluvy, vrátane jej dodatkov na webovej stránke 

prenajímateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a v zmysle citovaného zákona je ho možné 

kedykoľvek písomne odvolať. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Staškove, dňa 20.05.2020 

 

.............................................                 ......................................................................... 
    Ing. Ladislav Šimčisko                        Lukáš Husár, Silvia Bulejová                          

 starosta obce -  prenajímateľ                                nájomca 

 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
Meno a priezvisko zamestnanca:  
Bc.Milka Hurinová, dňa 20.052020 ....................................  
Meno a priezvisko starostu obce:  
Ing.Ladislav Šimčisko, dňa 20.05.2020 ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


