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Dodatok č. 1 k Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. NZ_1/2018. 

 
 

I.  Zmluvné strany 

1.1   Obec Spišský Štvrtok 
Sídlo:   Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok 

Zastúpená:   Ing. Jánom Grešom, starostom obce 

IČO:     00 329 631 

DIČ:    2020717897 

Bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko, a.s.,  

IBAN:   SK32 5600 0000 0034 1214 3001    

ďalej len „prenajímateľ“ 

1.2    Obchodné meno: Denisa Murínová 

  Sídlo:   Osloboditeľov 18, 053 01  Harichovce 

       IČO:    41 691 393 

DIČ:    1023728574 

Bankové spojenie:    OTP Banka Slovensko, a. s. 

IBAN:   SK76 5200 0000 0000 0842 0325 

ďalej len „nájomca“ 

II.  Predmet a cena nájmu 

 

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. NZ_1/2018. Čl. II 

Predmet a cena nájmu, sa v bode 2.4 mení od 1. januára 2021 takto: 

 

2.4  Nájomca je povinný platiť za užívanie prenajatej časti nehnuteľnosti nájomné, ktoré 

sa určuje dohodou zmluvných strán. Sadzba za prenájom 1 m2 je 10 € / rok. Nájomné 

sa vypočíta vynásobením sadzby nájomného za meter štvorcový prenajímanej plochy 

a celkovou plochou predmetu nájmu. 

Celková výška ročného nájomného za 1m2 prenajímanej plochy 10,00 eur 

(slovom desať eur). 

 

III.  Záverečné ustanovenia 

1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov obcou Spišský Štvrtok sú vám plne k dispozícii 

na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a 

na všetkých kontaktných miestach obce. 
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3. Zmenu výšky nájomného schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 

24.08.2020 uznesením 39/2020. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. NZ_1/2018 týmto dodatkom nie sú 

dotknuté. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená a že tento dodatok obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, 

ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na 

tejto zmluve. 

7. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu tento dodatok podpisom prečítali, s jeho obsahom bez 

výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 3 vyhotoveniach podpísali. Prenajímateľ 

obdrží dve vyhotovenia zmluvy, nájomca jedno vyhotovenie. 

 

 

V Spišskom Štvrtku  dňa  27.08.2020 

 

 

Vlastník/ Prenajímateľ:     Nájomca : 

Obec Spišský Štvrtok       

 

 

 

___________________________     __________________________ 

Ing. Ján Greš, starosta      Denisa Murínová 

 

 

 


