
DODATOK č.1  k NÁJOMNEJ ZMLUVE zo dňa 07.08.2014 

uzavretý podľa ustanovení §663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č.40 /1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č.1“) 

 

Zmluvné strany 
 

 

 

Prenajímateľ :   Mihálik Juraj           a      Štefánia Miháliková, r. Petreková 

Dátum narodenia:           04.02.1936            03.06.1940 

Rodné číslo:   360204/770            405603/126 

Adresa                                      Nová Bystrica č.468, 023 05 Nová Bystrica 

(ďalej iba ako „Prenajímateľ“) 

     

                                                                  a             

 

Nájomca:            Obec Nová Bystrica 

Adresa:                            Nová Bystrica č.657, 023 05 Nová Bystrica 

v zastúpení:    Ing. Jozef Balačin – starosta obce 

IČO:    00314145 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca 

IBAN:    SK95 5600 0000 0077 0012 6001 

(ďalej iba ako „Nájomca“ a spolu s Prenajímateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

 

Predmetom Dodatku č.1 je zmena Čl. V. Doba trvania nájmu v NÁJOMNEJ ZMLUVE zo 

dňa 07.08.2014. Pôvodný text tohto článku sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 

Čl. V. 

Doba trvania nájmu 

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpísania  nájomnej 

zmluvy  do 31.12.2024. A zároveň týmto udeľujeme nájomcovi výslovný 

súhlas s realizáciou projektu s názvom „Opatrenia na ochranu pred 

povodňami v obci Nová Bystrica“ a súhlas s jeho udržateľnosťou do 

31.12.2024,  prípadne minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

 

Záverečné ustanovenia 
 

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou NÁJOMNEJ ZMLUVY zo dňa 07.08.2014. Ostatné 

články NÁJOMNEJ ZMLUVY zo dňa 07.08.2014 ostávajú nezmenené. Zmena Dodatku č.1 je 

možná len písomnou dohodou zmluvných strán.  



Dodatok č.1 je povinne zverejňovaný dokument a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia 

s tým, že Dodatok č.1 bude zverejnený na webovej stránke Obce Nová Bystrica 

(www.novabystrica.sk).  

 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

najskôr deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto Dodatku č.1  na webovej stránke Obce Nová 

Bystrica (www.novabystrica.sk). 

Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,  jeden pre Prenajímateľa a jeden pre Nájomcu. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok č.1 je 

zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.   

          

V novej Bystrici dňa 28.03.2018 

  

Prenajímateľ:      Nájomca:                 

 

 

Juraj Mihálik       Ing. Jozef Balačin 

           starosta obce          

 
 
 
Štefánia Miháliková 


