
Dodatok Č. 1 k Zmhive o nájme nebytových priestorov
zo dňa 08. 11.2021

uzatvorenej podl‘a zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“)

zjednej strany medzi:

Prenajímatel‘om: Rfmskokatolícka cirkev Farnosť Jarok
Sídlo: Pod kostolom 815 57A, 951 48 Jarok, Slovenská republika
zastúpená: ThDr. PhDr. Peter Klech, PhD., farár
IČO: 34072829
DIČ: 2021004634
IRAN: 5K56 0900 0000 00003123 1346

(d‘alej ako „prenajímateľ“)

a z druhej strany
medzi

Nájomca. Obec Jarok
Sídlo: Hlavná ul. 283 176, 951 48 Jarok, Slovenská republika
Zast.. Stanislav Sťahel, starosta
iČo: 00308056
DIČ: 2021062714

(ďalej ako „nájomca“)
(prenajímateľ a nájomca d‘alej spoloČne ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ustanovením Čl. VIII ods. 6 zmluvy tento Dodatok Č. I k zmluve
(ďalej len „Dodatok“) s nasledovným obsahom:

„.

PREDMET DODATKU

Na základe dohody prenajímatel‘a a nájomcu sa rozširuje predmet nájmu a znenie ustanovenia
Čl. I ods. 2 Zmluvy v znení dodatku Č. I sa mení a nahrádza nasledovne, cit.:

„ 2. Predmet nájmu predstavuje nebytový priestor nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží budovy uvedenej
v ods. I tohto článku, a to konkrétne pät‘ miestností s príslušenstvom, všetky vyznačené v půdoryse
budovy tvoriacom Prilohu Č. I tejto zmluvy. Celková výmera predmetu nájmu je 224 m2 (ďalej spolu len
“nebytové priestory“ alebo “predmet nájmu“). SúČast‘ou zmluvy je aj jednoduchý nákres predmetu
nájmu.“

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 08. II. 2021 obsahom dodatku dotknuté nie sú a
ostávajú platné a účinné bez zmien.



„.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu tou zmluvnou stranou, ktorá ju podpíše
ako posledná v poradí a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitných
predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, dva (2) exempláre pre prenajímatel‘a
a dva (2) exempláre pre nájomcu.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vůle sú určité, zrozumitel‘né a bez omylu, že sa s
obsahom dodatku oboznámili, zhodne mu porozumeli, tento dodatok k zmluve uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vůle, že sa zaväzujú ho dobrovoľne plnit‘ a svoj súhlas s jeho
obsahom potvrdzujú svojím podpisom.

Zoznam priloh:
Pruloha Č. I - Půdorys predmetu nájmu

Prenaj ímatel‘:

Rímskokatolícka cirkev
Farnost‘ Jarok
ThDr. PhDr. Peter Klech, PhD., farár

V Jarku, dňa 15. 12. 2022

*

*Stapisl. t‘ahel, starosta
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