
Dodatok č. 1 

 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.11.2017 
 

uzatvorený  podľa §  663 a nasl. a § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle VZN č. 7/2002 

obce Lednické Rovne uzatvorená dňa 27.02.2017 (ďalej len „Dodatok č. 1“) medzi : 

 

 

1./  Prenajímateľ:       Obec  Lednické  Rovne 

                                         v zastúpení         :  Mgr. Marian  Horečný, starosta  obce 

                                         Bank. spoj.         :  VÚB  pobočka  Lednické  Rovne  

                                         Číslo  účtu          :  SK87 0200 0000 3500 2062 8372 

                                         IČO                    :   00 317 462  

/ ďalej len „prenajímateľ“ / 

 

 

2./  Nájomca : Meno a priezvisko: Radovan Potočný,  

Trvale bytom: Súhradka č. 247/23, 020 61 Lednické Rovne 

Narodený:                    

R. č.:   

a manželka:  

Meno a priezvisko:  Mária Potočná, rod. Horečná  

Trvale bytom: Súhradka č. 247/23, 020 61 Lednické Rovne 

Narodený:                   

R. č.:   

  

/prenajímateľ, nájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“ /   

  

                                                                      Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2017 Nájomnú zmluvu v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). 

Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých ustanovení tejto 

Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 1.  

 

Čl. II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Podpisom tohto Dodatku č. 1 sa mení čl. I v bode 2, ods. 2 Zmluvy a po vykonanej zmene 

má ods. 2 v čl. I v bode 2 Zmluvy nasledujúce znenie: 

 

„2./  Nájomca  bude byt užívať s Šimon Potočný, dat. nar.                             – syn 

 

 

 

 



Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú 

nezmenené.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (2) vyhotoveniach, s určením jedno (1) 

vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 1 si pred jeho podpísaním prečítali, 

porozumeli jeho obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 1 predstavuje ich skutočnú, vážnu 

a slobodnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 19.05.2020   

           

 

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

                    prenajímateľ                                    nájomca                                                        

           Obec Lednické Rovne                                     Radovan Potočný 

             Mgr. Marian Horečný 

                    starosta obce 

                  

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

                                                                                                         nájomca  

                                                                                                    Mária Potočná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


