
Dodatok č. 1 k Náiomnei zmluve zo dňa 31.01.2003

uzatvoťcnej Podřa § ó63 a nasl. zá&ona č 40/1964 Zb. v zllellí ncskorších predPisov

(obóansky zákonnik)

fiedzi týmito zlrllllonými sfuafla li:
Píena;ímdt€L: obe. vysoká nad Kysu.ou

v zasttlpení staŤo§tom obce M8t. Antonom varechom
SIdb: ÚsEedie č,215,023 55 Vysoká nad Kysucou
]BANI sK08 5600 0000 0002 3325 4001

lčo:00314340
DIČ;2020553326
(ďalc.j tcn pťeMjí atel)

Náiomca: Meno a pťiezvisko: Pavol Varecha
Na],odoný/á: 17.08,1981

ItČl 810817,7638

Tťvalc bytonr; Vysoká nad Kysucou č.171,02355

(dalej lcn nájomca)

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Dila 31.01,2003 Pi,enajíDlateť a nájomca uzatvorjli nájomnú zmluvu. Predmetom ktorei bol

dvojizbový byi č, 7, nachádzajúci sa na lI. nadzcmnoň Podlaží bytového donru sup. č 1259,

v ústrcdi obce Vysoká nad Kysucou,(ďalej len ,,byt"). Bytový dom je zapísaný na Lv č. 1479,

Postavený lla Parcele C-KN č.147512 a 147513 zastavané p]ochy a nádvoria o celková podlahová

Plocha bytu je 55,99 m1.

II. Predmet Dodatkú

2.1 Zmluvné strany sa dolrodti, že limto Dodatkom nahrádzaiú uskurovenia článku I. (cena nájmú,

poplatok Z oneškania) bod 2, nájomejzmluvy, a to nasledovne:

Náiomca sa znv;izuje od 01,01,2020 platiť prenajimatelbvi m€sačné nájomne za prenajabý byt č.

7 v zmysle Kalkutačného listu zo dňa 07.01,2020 ktorý tvolí Pťilohrr tohto dodatku.

l. záverečné ustanovenia

1, l'Iávnc ponuy týlntoDodatkoDč 1lreuPlavené saiadia usianoveniani občianskeho zákonnika
v PlahDnr ZnO a irrýni pťlslušnýDli pťáV ymi pledpiýni Plablýnli V Slovcnskej replbtike.



5.

Ák je niel(toré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 rcPiatné alebo 5a tatýn stane, ncmá to vplyÝ na
ostatné ustanovenia Dodatku č,1, Nanriesto tal<éhofo ustanovenj6 sa Po!žije ustanovenie Platných
právnych predpisov zodPovedajúcc účelu tohtoDodatku č.1, ktoré nahradí nePlatné ustanovenie.

zíňluvíé strany }yhtasujú, že tento Dodatok č, 1 uzátvorili vážnc, uíóte a zťozutlitel'ne/ nie
v tiesni, ani za náPadne nev,y'hodných Podmienok, Pred PodPisofi si ho prečitáli, porozumeli jeho
obsáhu ana znak súhlasu ho Podpísali,

Tento Dodatok č.l jc ryhotovcný Ý dvoch rovnopisocb Z ktorých po PodPisc díuhcj zo zmluvných
strán obdrží Ldžd.1 \lrnna po jcdnltnl l,ovnopl§e.

znriuvné sh,any sa dohodli, že Dodatok č. 1sastáva Platnýn a účinNýn1 okanihon jcho podpisu
zmluvnými stŤanani,

súčasťou tohto Dodatku č.1 jc Kaikulaórý lisL ktory obsáhuje \r'ýpočct nájonného a úhrady
Z Plnenia, ktoťé súvisia s uživaním bytu č.7 v bytovonr dome 1259.

osobné údajc dotknutých osób sa sPracúva]ú V 5úladť 5 NARIADENÍM EURÓPSKEHo
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20161679 z 27 , avíla 201ó o ocfuanc fyzických osób Pfi sPíaoivani
osobných údajov a o vornom pohybc takýclrto údaiov, kto§rrn sa zrlršuje 9ntrnica 95/46lEs
(všeobecné nariadcnie o ochíane údajov) a so zákonom č, 18/2018 z, z, o ochťaneosobnýó
údaiov a o zmene a doPlncni niekto,ých Zákonov,

Vo Vysokejnad Kysuco u, aau...ť..!..a1.

,ór^l
podpis nájo cuPfcnajíma tela



obec vvsoká nad kvsucou

Nájomca bytu:
Byt čislo:

Mesačná zálohová platba na nájom:
MesáčnÝ náiom za bvt| 55,99m2 x 1.7874€/m2lmesiac (z toho 0.50€ tvorba BF)

Nájomné za byt ročne:
počet mesiacov v roku:
Mesačná zálohová platba na nájom b}4u:

Mesačná zálohová platba za služby:

DodáVky elektrickej energie pre spoločné p.iestory,

dodáVky stt denej vody, dodáVky teplej VOdy,

dodávky tepla
v píedchádzajúcom roku činiliI
počet mesiácov v loku:
Mesačná zálohová platba na slUžby:

mesa

stanovená me§ačná zálohová platba celkom za nájom a §lužby:

Mesaónú zálohovú platbú za nájom a služby platí nájomca pravidelne
do 1s-tého dňa prísl!šného mesiaca splávcovi bytu a to poštovou poukážkou,
prevodom na bankový účet číslo IBAN| sK08 5600 0000 0002 3325 4001
zriadený v Prima Banke slovensko a. s., íesp, do pokládne obecného úradu,
Variabilný symbol platby- čislo bylovky á bytu:
Konštantný symbol platby:

Vplácoval| Dávid Nekoranec
Dňai 7 1 2o2o

Kalkulačný list zálohových platieb za nájom bytu
a služby spojené § užíVanim bytu v í4 bytovom
nájomnom dome Vysoká nad Kysucou č. ,t259

pavol varecha
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