DODATOK č. 1
K ZMLUVE O PODNÁJME BYTU č. 36311
uzatvorená podľa ustanovenia § 719 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce číslo 3/2016
o podmienkach prideľovania a užívania nájomných bytov, ktorú uzatvorili:

Článok I.
Zmluvné strany
Nájomca:

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo tel./faxu:
E-mail:
(ďalej len ako „Nájomca“)

Obec Príbelce
Príbelce 234, 991 25 Čebovce
Ing. Tibor Čierny, starosta obce
00 319 520
2021243224
Prima banka Slovensko a.s.
SK21 5600 0000 0014 0754 4012
047/4895118
pribelce@gmail.com

a
Podnájomca:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa:
(ďalej len ako „Podnájomca“).

Marek Jamber
16.07.1985
850716/8538
B. Nemcovej 875/18, Veľký Krtíš, 990 01

Článok II.
Predmet dodatku
2.1

Predmetom tohto dodatku je predĺženie doby nájmu uzatvoreného v Zmluve o
podnájme nehnuteľnosti a to časti stavby „Bytové domy – Obecné nájomné byty 12 b.j.
– Príbelce“, 3 - izbového bytu, v bytovom dome C, súpisné číslo 363 na pozemku
parcelné číslo C-KN 102/4 v k.ú. Dolné Príbelce, byt č. 1A, s príslušenstvom.

2.2

Nájomca prenajíma byt podnájomcovi na dobu určitú a to do 31.03.2019. V prípade, že
sa nájomca stane výlučným vlastníkom prenajímaných nehnuteľností uzatvorí
s podnájomníkom riadnu nájomnú zmluvu v zmysle § 685 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

2.3

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o podnájme bytu č. 36311 ostávajú v platnosti
nezmenené.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1

Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto dodatku k zmluve
o podnájme nehnuteľnosti. Pred podpisom tohto dodatku si ju prečítali, obsahu
porozumeli, sú s ním uzrozumené a plne s ním súhlasia.

3.2

Dodatok k zmluve je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých nájomca obdrží dve
vyhotovenia a podnájomník obdrží jedno vyhotovenie.

3.3

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia na webovej sídle obce Príbelce.

V Príbelciach dňa 31.10.2018

Nájomca:

....................................................
Obec Príbelce
v zastúpení Ing. Tiborom Čiernym
starostom obce

Podnájomník:

.........................................................
Marek Jamber
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