
Dodatok č. 1 zo dňa 27.06.2019 

k zmluva č. 13/2019  

o opakovanom nájme bytu zo dňa 29.04.2019 
uzatvorená  

v zmysle § 685 a násl. Občianskeho zákonníka a § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

nájomného a sociálneho bývania 

 

medzi 

1. Prenajímateľom: Obec Makov 

so sídlom:   Makov 60, 023 56  Makov 

v zastúpení:  Martinom Pavlíkom, starostom obce 

kontakt:  mobil: 0905 502 509, e-mail: starosta@makov.sk  

IČO:    00314129 

DIČ:   2020553128, obec nie je platcom DPH 

 bankové spojenie:  SLSP, a. s. 

 č. účtu:   0311855487/0900 
IBAN:   SK27 0900 0000 0003 1185 5487 

BIC:   GIBASKBX 

kontaktná osoba: František Chuděj (administratíva) 

kontakt:  mobil: 0918 681 154, e-mail: frantiserk.chudej@makov.sk  

údržbár:  Pavol Dunaj 

kontakt:  mobil: 0908 249 089,  

 (ďalej len „prenajímateľ“ v gramatickom tvare) 
 

a 

 

2. Nájomca:   Katarína Dybalová 

trvale bytom:   Čierne 17, 023 56  Makov 

narodený dňa:  ..... 

číslo OP:  ..... 

kontakt:  .....  

 (ďalej len „nájomca“ v gramatickom tvare). 
 

Z dôvodu úmrtia jedného z nájomcov: „manžel František Dybala“, sa prenajímateľ a nájomca dňa 

27.06.2019 dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve č. 13/2019 o opakovanom nájme bytu zo dňa 

29.04.2019, ktorej predmetom zmluvy je prenájom 3- izbového mezonetového bytu č. J na druhom 

nadzemnom podlaží Bytového domu 15 b. j. Makov – Čierne 17 v celkovej výmere 80,37 m2 

nasledovne: 

 

V Článku II. ods. 9 sa dohodli  prenajímateľ a nájomca na nasledovnej zmene: 

Byt obávajú 3 osoby Katarína Dybalová,  

Tamara Dybalová, 

Peter Dybala. 

 

Ostatné podmienky Zmluvy č. 13/2019 o opakovanom nájme bytu zo dňa 29.04.2019 ostávajú 

nezmenené. 

 

 

 

 

V Makove dňa 27.06.2019 
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..................................................................   ................................................................. 

                        prenajímateľ       nájomca 

Martin Pavlík, starosta obce           Katarína Dybalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

František Chudej, dňa ......................... .................................... 

Meno a priezvisko starostu obce:  

Martin Pavlík,  dňa .........................   .............................................  


