
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 

 

Prenajímateľ:  OBEC VEĽKÉ BIEROVCE 

Sídlo : 913 11 Veľké Bierovce 24 

IČO :  00 312 142 

DIČ :  2021080105 

                                   Bankové spojenie: VUB  

              Číslo účtu IBAN: SK69 0200 0000 0000 2242 5202 

v zastúpení: Ing. Silviou Masárovou, starostkou obce 

  

   (ďalej len prenajímateľ) 

 

a 

 

Nájomca :  Pavol Fero - LIFE 

   miesto podnikania : 913 11 Veľké Bierovce 141 

IČO :    14 046 423 

DIČ :    1020313536 

registrovaný: ŽO-2005/05163/2/3SP  

č. živnostenského registra: 309-5639 

 

   (ďalej len nájomca) 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o  nájme zo dňa 18.12.2015 (ďalej len ako „zmluva“) 

 

I. Predmet dodatku 

1. Článok I Úvodné ustanovenie zmluvy sa mení nasledovne:  

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre 

katastrálne územie Veľké Bierovce ako Budova, súp. č. 216, postavená na pozemku parc. reg. 

„C“ č. 110 zastavané plochy a nádvoria o výmere 481m2 a pozemku parc. reg. „C“ č. 111/1, 

záhrada o výmere 502 m2. Prenajímateľ súčasne vyhlasuje, že jeho dispozičné právo 

s uvedenou nehnuteľnosťou nie je žiadnou právnou ani skutkovou podstatou okolnosťou 

obmedzené. 

 

2. Článok II Predmet nájmu zmluvy sa mení nasledovne: 

Predmetom nájmu je budova spolu s pozemkom uvedené v čl. I zmluvy, ktoré sú vo 

výlučnom vlastníctve prenajímateľa. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného 

užívania: 

 Budovu súp. č. 216 nachádzajúcu sa v k.ú. Veľké Bierovce na parc.č. 110 o celkovej 

výmere podlahovej plochy 118 m2.  

 Pozemok parc. reg. „C“ č. 110, na ktorom je budova súp. č. 216 postavená o celkovej 

výmere prenajatej plochy 481 m2. 



 Pozemok parc. reg. „C“ č. 111/1, Záhrada o celkovej výmere prenajatej plochy 502 

m2. 

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať v súlade s touto zmluvou a platiť prenajímateľovi 

dohodnuté nájomné. 

3. Článok III Doba nájmu zmluvy sa mení nasledovne:  

Doba užívania predmetu nájmu uvedeného v čl. II  sa začína dňom 01.01.2016. Nájomná 

zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2017.  

4. Článok V ods. 1 Výška a splatnosť nájomného  zmluvy sa nemení. 

  

II. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

po jednom. 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú, sú 

oprávnené tento dodatok podpísať, svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne 

a vážne a svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité.  

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 20.12.2016.    

 

 

......................................................................  .................................................................. 

       Prenajímateľ                             Nájomca 

Obec Veľké  Bierovce        Pavol Fero – LIFE 

       Ing. Silvia Masárová, starostka      Pavol Fero 


