
 
 
 

 

Dodatok č.1 – k Zmluve č. 1/P/2019  

na prenájom pozemku uzatvorenej dňa 13. 02. 2019 
 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:  Obec  Nová Bystrica 

Sídlo:                       Nová Bystrica 657, 023 05 

Kontaktná adresa:               Obecný úrad v Novej Bystrici č. 657, 023 05 Nová Bystrica  

Zastúpený:               Ing. Jozef Balačin - starosta obce 

IČO:                         00314145 

DIČ:                       2020553150 

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

Číslo účtu:                  7700126001/5600 

IBAN:   SK95 5600 0000 0077 0012 6001 

/ďalej len „prenajímateľ“/ 

a 

Nájomca:   Peter Kulas 

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:    

Adresa:                       

/ďalej iba „nájomca“/ 

 

/ďalej spolu iba „zmluvné strany“/ 
 

zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve č. 1/P/2019 na prenájom 

pozemku uzatvorenej dňa 13. 02. 2019 /ďalej len „Dodatok č.1“/ nasledovného znenia:  

 

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy č. 1/P/2019 na prenájom pozemku uzatvorenej 

dňa 13. 02. 2019 a to konkrétne zmena Článku III. Doba nájmu bod 1. (body 2. – 5. 

ostávajú v platnosti) a to nasledovne: 

1. Zmluva o prenájme pozemku sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 13. februára 2020 do 

12. februára 2021. 

 

Predmetom Dodatku č. 1 je zároveň zmena Zmluvy č. 1/P/2019 na prenájom pozemku 

uzatvorenej dňa 13. 02. 2019 a to konkrétne zmena celého Článku IV. Cena nájmu a to 

nasledovne: 

 

Čl. IV 

 Cena nájmu 

1.  Cena nájmu za prenajatý pozemok je stanovená na 1,- € / m
2
 / 1rok  (viď Príloha č. 2). 

2.  Prenajímateľ je povinný zaplatiť poplatok za prenájom pozemku do pokladne OcÚ 

v Novej Bystrici počas stránkových dní alebo prostredníctvom pošty  na účet Obce 

Nová  Bystrica, č. účtu 7700126001/5600, IBAN: SK95 5600 0000 0077 0012    

6001, konšt. Symbol – 0308, variabilný symbol 5083. Poplatok bude zaplatený do 

3och mesiacov od podpisu zmluvy alebo dodatku k zmluve. 



 
 
 

 

 

 

 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po 

zverejnení. 

 

Ostatné články zmluvy zostávajú v pôvodnom znení. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 obsahuje ich slobodne, určite a vážne 

prejavenú vôľu, bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní a na znak s jeho obsahom ho 

podpísali. 

 

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorého po jednom zostávajú 

poskytovateľovi a prijímateľovi. 

 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení 

Dodatku č.1 na webovej stránke obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri 

zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením 

vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv 

v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

 

 

V Novej Bystrici, 12. 02. 2020 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

 

Ing. Jozef Balačin                  Peter Kulas 

     starosta obce                                            
 

 

 

                                                                                                          

                                                                

 


