
DoDAToK č. 1
k zmluve o pľenájme nebytových priestoľor' uzatĺ'orenei l.6.2017

PrenajímateI':
Síĺllo:
Kontaktná adľesa:
Zastúpcný':
Bankor'é spojenie:
Císlo účtu:
IČo:
DIČ:
(ďalej len pl'ena.i ínlatel')

a
Nájomca

Zastúpený::
Sídlo:
lčo:
DlČ;
(d'alej len:,,nájomca")

obec Staškor'
Staškor'. 023 5j StaŠkor'
obecný úrad r' Staškclr'e. 0]3 5] Staškor
tng. Ladistar' Šinlčisko - staľosta obce
Prima banka Slol'ensko. a. s'. Čadca
0?7961 500 I /5600
0031:1293
10205s327 I

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov (d'alej len
DVNL)
RNDr.Ján Sabela- predsedom predstavenstva
Staškov č. 588,023 53 Staškov
47 874 268
20ż 41L 1045oddiel :Dr.č'vložky 1'01'34lL

(d'alej len nájomca)

Zmluvné stran\' sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Znluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 1 .6.201 7 1d'alej len Zmluva). ktorým sa Zmltrr'a r' znení jei dodatkor' mení
nasledor ne:

- Dopĺňa sa čl.3 bod 2

- Dodávka r'ody' a StoČné - budú l1'učtované na základe faktťrr1' za dodár'ku vody
astočné od clodár'ateľa sluŽby (SEVAK Žilina) a celkor'ej spotreb.v r'odv nameranej
podľtrŽny'mi meračmi. Bytové a nebr-tol'é vodomen'nie sťr uznané za fakturačné a|e za
ľozúčtoracie. Vpľípade potľeb1'bude spotreba uprar'ená koeÍicientom r,yjadrujťrcim
pomer spotreb}'- vody fakturovanej dodá'''ateľom a súčtom spotreb1' na bytových
a neb1-tor'ých vodomeroch.

ostatné časti Zmlur',v" o nájme zo dňa l.6'2017 ostár,ajú nezmenené'

Dodatok č. 1 tvorí neoddelitel'nú súčast'Zmluv,'' o nájme zo dňal .6.2ĺJ|7 '

Dodatok č.1 nadobťrda platnost'dňom podpisu obidl'oma znrluvnÝrtri stľananri a účĺnnost
dňom 01.0l'202l.



Tento dodarok je Súčast'ou zmlu'u'v por'inne zr'erejňor'anej podl'a $ 5a zákona č. 2ll12000
Z. z. o slobodlrom prístupe k inÍbrmáciánr a o Zmene a doplnení niektclrých zákonor' r'znení
neskorších predpisov. Nájomca slojím podpisom na tomto dodatku dáva prenajímateľovi
r'zm.vsle zákona č. l8/20l8 Z. z. ooclrrane osobný'ch úda;or'r'znení neskorších predpisor'
r'ýslovný súhlas na zrerejňovanie sl'ojich osobnjch ťrdaior' l'ľozsahu meno. pľiezr'isko_
b'"*dlisko aÍo za účelom zr'erejnenia zmluvl. lľátane .iej dodatkor' na rrebovej strfuilie
prenajimatel'a' Súhlas je daný' na dobu ľreurčitú a r' zmvsle citor'aného zákona je ho moŽné

ked1'koľvek písomne odr olat'.

Tento dodatok je l'1'hotor'errý 'i' dvoch rovnopisoch. z ktorj'ch każdá zmluvná Strana obdrŽí po
jednom r'vhotor'c'ní.

V Staškor'e. dňa l7.05.202l

.,.u2-.,.\..,
lng. Ladislav Šl'eirto 

'

starosta obce - prenajímatel'

Vykonaná v zmysle 57 zákona NR sR č.357/20L5Z.z.
Finančnú operáciu alebo jej časť
a/ je moŽné vykonať,
b/vo finančnej operácií alebo jej časti je možne pokračovať
c/poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať
Dátum vykonanĺa základnej finančnej kontroly tl.5.ŻoŻt.
Meno a priezvisko, podpis zodp. za prislušnú fin.opetráciu:
Bc. M ilka Hurĺnová, dňa 17 .5.2021 .....'.....'..''.

Finančnú operáciu alebo jej časť

a/ je moŹné vykonať,
b/vo finančnej operácií alebo jej časti je možne pokračovať

c/poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:L7'5.202L.
Meno a priezvisko, podpis štatutára, podpis:
lng. Ladislav šimčisko, dňa 17.5.2O21................'..

'.,,....'......'.ĺ.',...'...
RNDr.Ján sábela

nájomca


