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DODATOK č.1 

 

k zmluve o nájme bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 184 v obci Gôtovany 

uzavretej dňa 16.12.2021 

na čas určitý: od 01.01.2022 do 31.12.2024 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

ZMLUVNÉ STRANY: 

================= 

Prenajímateľ:      

OBEC Gôtovany so sídlom Gôtovany č. 45, 032 14 p. Ľubeľa 

zastúpená starostom obce Jozefom Cútom                

IČO:00315192 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Liptovský Mikuláš 

IBAN: SK50 0200 0000 0000 2092 5342 

Nájomca: Meno a priezvisko:  Milan Durný  r.č.:  

  Manželka:  Vira Durná r.č.:    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení nasledovného DODATKU č.1 

k zmluve o nájme bytu číslo: 5 v bytovom dome s.č. 184 

 

I. 

Článok I. Predmet zmluvy horeuvedenej nájomnej zmluvy sa  m e n í   nasledovne: 

 

Predmetom tejto zmluvy je nájom bytu č. 5 v BYTOVOM DOME súp. číslo: 184 v obci 

Gôtovany a jeho užívanie, ktorý nájomca bude užívať s rodinnými príslušníkmi. 

 

Užívanie bytu v zmysle ustanovení zákona č. 443/2010 Z.z. v platnom znení sa považuje za 

sociálne bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov a obec postupuje pri 

poskytovaní bytu podľa tohto zákona. 

 

Celková podlahová plocha bytu je 79,56 m². 

Byt pozostáva z 3 obytných miestností. 

Príslušenstvom je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, sklad. 

Vybavenie bytu je štandardné a jeho súčasťou bytu sú základné zriaďovacie predmety, 

kuchynská linka, šporák, digestor, bojler. 

 

 

II. 

Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme bytu zostávajú po vzájomnej dohode nezmenené. 

 

 

III. 

Tento Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu nadobúda platnosť dňom podpisu zúčastnených 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto Dodatku č.1 v zmysle § 47a, odst.1 

Občianskeho zákonníka. 
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IV. 

Zmluvné strany prehlasujú, že potrebný právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku a 

bez toho, aby pre niektorú z nich bola vytvorená zvlášť nevýhodná situácia. Dodatok číslo 1 k 

zmluve o nájme si prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu  tento podpisujú. 

 

Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť k základnej zmluve o nájme bytu uzatvorenej dňa 

16.12.2021. 

 

 

 

V Gôtovanoch dňa: 06.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Nájomca:       Prenajímateľ obec:  v.r. 

Milan Durný   ............v.r...............           Jozef Cút 

                     starosta obce

  

manž. Vira Durná ..............v.r. ............ 

 

 

 

 

 

 

 


