
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových

priestorov v znení neskorších predpisov

ČI. I
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Podtureň
Hlavná 164, 033 01 Podtureň
zastúpená: Bc. Ivonou Vejovou, starostkou
IČO: 00315699
DIČ: 2020428421
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.
IBAN: SK43 5600 0000 0016 0093 3001
Registrácia: zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca: Eva Kováčova
Kamenie 198/13, 033 01 Podtureň
IČO: 45353760
Bankové spojenie:                 
IBAN:                              
Číslo živnostenského registra: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č.
živnostenského registra: 540-15556

(ďalej len nájomca)

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
uzatvorenej dňa 30.05.2022 (ďalej len „Zmluva“), v nasledovnom znení:

ČI. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mení sa Či. V. bod 1.2. s nasledovným znením „Nájomca môže dať predmet nájmu do
podnájmu tretej osobe s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa", pričom za
prenajímateľa vydáva súhlas Obecné zastupiteľstvo v Podturni, formou uznesenia.

2. V prípade podnájmu tretej osobe ostáva vo vzťahu k prenajímateľovi zodpovedný nájomca
v celom rozsahu.
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ČI. II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.05.2022 je 
uzatvorený v súlade s ustanovením ČI. VI. ods. 2 uvedenej Zmluvy a § 5a zák. č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. 
č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v pôvodnom znení.
3. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, zmluvné 

strany súhlasia so spracovaním osobných údajov v rozsahu v akom sú uvedené v tejto 
zmluve výhradne pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy.

4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Podturni dňa ..§P. V Podturni dňa

Za nájomcu:Za prenajímateľa:

Eva Kováčová
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