
DODATOK č. 1 

 

k  Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 03.10.2016 medzi Obcou Lieskovec ako 

prenajímateľom pohrebiska Lieskovec a Annou Gabašovou nájomcom(ďalej len „ zmluva ˮ ) 

 

Zmluvné strany : 

Prenajímateľ :  Obchodné meno : Obec Lieskovec 

   Sídlo :   ul. Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec 

   Zastúpené :  Michal Turay, starosta obce 

   IČO :   00 647 861 

   DIČ :   2021346228 

   Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Pobočka Zvolen 

   Číslo účtu – IBAN : SK02 7500 0000 0040 2465 2909 

         ( ďalej len „prenajímateľ ˮ) 
      

      a 
 

Nájomca :  Priezvisko, meno : Anna Gabašová 

   Dátum narodenia : 16. 01. 1952 

   Bytom : ul. Medzi hrušky 2860/49, 962 21 Lieskovec 

   Kontakt :  

         ( ďalej len „nájomca ˮ ) 

 

 

sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nájomnej zmluvy : 

 

 
 

Článok I. 

Zmena a doplnenie nájomnej zmluvy 

 

Čl. III. Nájomné sa nahrádza novým článkom s nasledovným znením : 
 

1. Nájomca  sa  zaväzuje  uhradiť  nájom vo výške 15,00 €  za obdobie od 03.10.2021 do         

 03.10.2026. 

2. Predmetná výška nájomného bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle Všeobecne 

 záväzného nariadenia č. 8/2019. 

3. V prípade, že obecné zastupiteľstvo rozhodne o zmene výšky nájomného na nasledujúce 

 obdobie trvania nájmu, zaväzujú sa zmluvné strany na základe výzvy prenajímateľa uzavrieť 

 bez zbytočného odkladu, dodatok upravujúci zmenu výšky nájomného v zmysle Všeobecného 

 záväzného nariadenia obce schváleného obecným zastupiteľstvom. 

 



Čl. V. Ochrana osobných údajov sa nahrádza novým článkom s nasledujúcim znením : 

1. V súlade so zákonom 18/2018 Z. z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v tomto    

 dodatku boli zaznamenané v informačnom systéme vedenom  prenajímateľom za účelom 

 a v rozsahu potrebnom na spracovaniu údajov prevádzkovateľa pohrebiska. Vyhlasujem, že 

 tento súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby trvania tohto dodatku.  

 

 

Článok II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
 

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy, ktoré nie sú menené  týmto dodatkom, ostávajú v  

 platnosti v doteraz platnom znení. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  

 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre prenajímateľa, jeden pre  

 nájomcu. 

 

 

 

 

 

 

V Lieskovci, dňa 7.10.2021    V Lieskovci, dňa  7.10.2021 

 

 

 

 

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

          Michal Turay                  nájomca 

 

 

 

 

 

 .   

  


