
Ukonðenie nájomnej zmluvy, zo día28.02.2023 s nájomcom

Prenajímatel':
Sídlo:
Kontaktná adresa:
Zastúpenf:
Bankové spojenie:
Císlo úðtu:
rðo:
DIð:
(d'alej len prenajímatel)

Obec Sta5kov
Jozefa Kronera 588,023 53 Sta5kov
Obecny úrad v Sta5kove, 023 53 Sta5kov
Ing. Ladislav Simðisko - starosta obce
Prima banka Slovensko, a. s., ðadca
027961s00U5600
00314293
2020553271

a

Nájomca: Kullová Daniela
trvale b¡om Sta5kov ð

(d'alej len nájomca)

ð.¡
Predmet zmluvy

t' Prenajímatel'je vlastníkom nehnutel'nosti ð. s.858 v k. ú. Sta5kov, zapísanej na LV ë,.tt7g
v kat. území obce Staðkov na parcele l-1,LlL7 . Prenajímatel'uzatvoril s nájomcom nájomnú
zmluvu, dña 30.05.2022 na uzívanie bytu ð. r.0 v dome ð. s. g5g v staðkove.

2. Byt podlã prílohy k opatreniu MF SR ö. R-11/L999, ktorrim sa mení a dopíña v1Ímer MF SR
ð. R-1/1996, ktorrim sa urðuje rozsah tovaru, patrí do l. kategórie.

ðt.¡¡.
Zánik nájmu

Na základe Ziadosti nájomcu zo dña 3O.tL2O22sa Zmluvné strany dohodli o skonöení
nájomnej zmluvy s nájomcom k ZB.OZ.ZO23.

ilt.
Vðeobecné a závereõné ustanovenia

1' Táto zmluva nadobúda platnosf dñom podpisu obidvoma zmluvnrimi stranami a úðinnost
dñom 01.03.2023.

2' Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Kaådá zo zmluvnrich strán obdräí jedno
vyhotovenie.

3. Táto zmluva je povinne zverejñovanou zmluvou podl'a S Sa zákona ð. 2IL/2OOO
Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektonich zákonov
v znení neskorSích predpisov. Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve dáva
prenajímatelbvi v zmysle zákona ö. t8/2O18 7. z. o ochrane osobnrich údajov v znení
neskorËích predpisov vfslovnri súhlas na zverejñovanie svojich osobnrich údajov
v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a to za úðelom zverejnenia zmluvy, vrátane jej
dodatkov na webovej stránke prenajímatel'a. Súhlas je dan'i na dobu neurðitú



4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, åe súhlasia s obsahom zmluvy na záktade ich
slobodnej, váÍnej a uröitej vôle a na znak toho, ðo bolo vyS5ie uvedené tento podpisujú

V Staökove 28.02.2023

ll+l>-t,'r, 7-

l/ -- ""tåìlì \Ld-,/
lng. Ladislav 5imð¡sko

starosta obce - prenajímate s'i ca

Daniela


