
 

Dodatok č.1 

k Zmluve o nájme nehnuteľnosti 
uzatvorenej podľa ust. §  663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

 

Zmluvné strany 
 

       Obec Brodské 

  Sídlo: Školská 1030/2, 908 85 Brodské 

  zastúpená: Anna Krídlová, starostka 

      IČO: 309 451 

      DIČ: 2021065695 

      Bankové spojenie: č. ú. IBAN SK61 5600 0000 0026 0471 7001 Prima banka a.s., Slovensko  

ďalej len „ prenajímateľ “, 

      Surejja Haliti 

 Adresa: Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely 

      IČO: 45507 589 

      DIČ: 302 106 41 78 

      Bankové spojenie: č. ú. IBAN SK83 1111 0000 0015 2093 6018 Uni Credit Bank   

ďalej len „ nájomca “ 

 

I. 

Pôvodné znenie bodu 2.2 sa nahrádza znením: 

Predmetom  nájmu je nehnuteľnosť a to časť pozemku pod predajným stánkom umiestneným na 

parcele č.557/1 KN-C vo výmere 15 m2 a časť pozemku vedľa predajného stánku vo výmere 20 m2, 

ktorý bude predmetom nájmu každoročne od 1.4. do 30.9. 

 

Pôvodné znenie bodu 2.4 sa nahrádza znením: 

Nájomca je povinný platiť za užívanie prenajatej časti nehnuteľnosti  nájomné. Nájomné sa určuje 

dohodou zmluvných strán na 1 €/1 m2 /mesiac, t.j. sumu 15 € /mesačne ( slovom pätnásť eur ). 

V čase od 1.4. do 30.9. sa nájomné určuje vo výške 35 € /mesačne ( slovom tridsaťpäť eur ). 

Nájomné je nájomca povinný platiť mesačne vopred na účet prenajímateľa a to na základe zmluvy 

do 15. dňa príslušného mesiaca. 

 

Pôvodné znenie bodu 2.7 sa nahrádza znením: 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca vloží na účet alebo do pokladne  prenajímateľa najneskôr v 

deň podpisu tejto zmluvy  finančnú zábezpeku vo výške 3 - mesačného nájomného, t.j. vo výške 

105 eur. Uvedená finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného alebo 

poškodenia predmetu nájmu.  

 



II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť  dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 

stranami s účinnosťou po dni zverejnenia na web stránke obce. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č.1. 
 

        

V Brodskom dňa  1.4.2021 

   

   Prenajímateľ                                                                                               Nájomca: 

 ___________________                                                                        ______________________ 


