
Dodatok č. 1    

k "Zmluva o nájme nebytových priestorov a službách s ním spojených číslo 1/2014" 

uzatvorenej dňa 2.1.2014 uzavretej podľa § 663 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení a §3 a nasl.zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v platnom znení medzi 
 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: 

Ing.František Grech , rod. Grech         

Vyšné Ružbachy  č.310, 06502 Vyšné Ružbachy, 

rodné číslo:xxxxxxxxxx         

dátum narodenia:xxxxxxxxxx 

štátne občianstvo: SR 

 

a manželka 

Daniela  Grechová, rod.Osvaldová          

Vyšné Ružbachy  č.310, 06502 Vyšné Ružbachy, 

rodné číslo:xxxxxxxxx         

dátum narodenia:xxxxxxxxx 

štátne občianstvo: SR 

 

Nájomca:  

 

Obec Lacková 

Lacková 51, 065 01 Hniezdne 

IČO: 00 329 983 

Zastúpená: Ing. Marekom Gallíkom, starostom obce 

(ďalej len prenajímateľ) 

 

ktorí po prehlásení, že sú spôsobili na právne úkony, uzavreli slobodne a vážne, určito 

a zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle tento Dodatok číslo 1 k zmluve o nájme  č.1/2014, 

ktorým sa dopĺňa a mení ustanovenie čl.3 a čl. IV.  tejto zmluvy  a v úplnom znení tieto 

ustanovenia znejú takto: 

 

3. 

Účel nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory uvedené v článku 2 tejto zmluvy na 

účel komunitno spolkovej činnosti a vykonávania kultúrno-spoločenských,  športových a 

osvetových podujatí  nájomcu. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory 

výlučne len na dohodnutý účel. 

 

4. 

Čas, na ktorý sa nájom uzatvára 

Táto zmluva o nájme sa uzatvára na dobu do 31.12.2027  

 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok k zmluve je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prenajímateľ a 1 

nájomca. 



2. Tento Dodatok k zmluve je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom  podpisu zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Tento Dodatok k zmluve v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení obec 

Lacková zverejní na webovom sídle obce. 

4. Tento Dodatok k zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

5. Dodatok k zmluve bol účastníkmi prečítaný a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu i  vlastnoručne podpísaný. 

 

 

V Lackovej  dňa  : 15.11.2017 

 

 

Ing. Marek Gallík – starosta obce     Ing.František Grech  Daniela  Grechová 

  

 nájomca              prenajímateľ  

 

        P O D P I S              P O D P I S 

   


