
DODATOK č.1
k zmluve o pľenájme bytových priestoľov uzat'orenej 30.s.2022

Pľcnajímatel': obec Staškov
SídIĺl: Staškor.. 023 53 StaŠkov
Kontaktná adľesa: obecný ťlľađ v Staškove, 023 53 StaŠkov
Zastripený: Ing. Laclislav Širnčisko _ stćlľosta obce
Bankové spojenie: Pľinla banka S]ovensko. a. s.. Čadca
Čĺslo ťrčtu: 0279615001/5600
lČo: 003 14393
DIČ: 20205_5-j27l
(d'alej len pľcnĺrjĺtnate l')

a

Nájomca:
tľr,ale bytom:

1d'ale.i lell nájonrca)

ľ)aniela Kullĺlvá,ľocl. Malĺl<ovń lrar. ,

StaŠliov č.l
-._--''ľ.č'

Znrluvné sll:any sa dohodli rra tomto Dodatku č. l k Zmluve o nájnre nebytových pľiestorov
1o {ňa 30.5,20a? (ďalej len Znrluva). byt č. L0 na poschodí3 v dome Staškov č' s. 858 ktory.m sa
Znrluva v znení jej dodatkov mení naslędovne:

Znlluvllé Stľal]v Sa clolloclli na ton]t'o Doclatku Č. l k Zlnltlve o rlájnle blĺovÝch pľíestorov zo dtiaj0'5'2o]](Cl'alci lerl Zlllluvtl). ltttlľjln sa Znrluva r. znení.icj docla'tlĺov ltlellí nasledovtlc:

Do nájonrllei zĺnltlvy sú pripísané spolLlbývairici:
Jana Gaľátová naľ' r jej dcéra Dalliela caľátová. naľ. l .obidve bytom Sr,ľčinovec
od L 10.2022

ostatné časti Zmluvy o nájnre zo dtia 3a.5.20ŻZ ostáĘir neznrenelré.
Dodatok č. ĺ tvoľí neoddeliteľnťl sťrčasť Zmluvy o nájme zo ĺĺňa 3a.5.Ża22.
Do<ĺatok č. l rraclobťtcla platnost'dňoln podpisu obidvoma zmluvnýnri stranami a účinnost'
dňom 01.1Q.2022.
Tento docĺatok je sĹtčast'otr arrluvy povinne zr'erejliovalre.i pocll'a $ 5a zákona č. 211/2000
Z' 

1' o sloboclnom pľístupe k infoľmáciťrm a o zmene a dóplirení niektorých zákonov v znetrí
rreskorŠíclr pľedpisov. Nájomca sr'ojĺm podpisom na tomlô dodatku dávä pľenajímateľovi
v znrysle zákona č' l8/2018 Z. z. o ocľu'zurę osobných údajov v znení neskoľších pľedpisov
výslolrn}i súlrlas na zveĘňovanie svojich osobných ťrdajov v ľozsahu meno. pľieżvisko,
by'dlisko ata Za účelonl zl,eľejnetlia ztlllurrY. r'ľátane jej cloclatkov na rvebovej stľánke
1lľcnajínratel'a. Sťrlllirs je clanÝ na dobu lreuľčitťl a v zlrry'sle citor.tlného zakonä je ho moŽné
ked1'ko l'i.ek písonrne odvolat'.

Tcnto do<iatok je vylrotovený v clvoch ľovllopisoclr. z ktoľýclr kaŽdá zmluvná stľana ohdľżĺ pcl
jednonr v.vhotovení'

V StaŠlĺor'e. <Jria 21'09.2022

:'iĺi
,,1*a1-..,.,./,

Ing. Ladislav
prenajímatel'

S inlčisko-staľosta obce Daniela Kullor,á a Jana"Gaľáiovir


