
D O D A T O K č. 4

K Zmluve o nájme nájomného bytu

Prenajímateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie: 

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(ďalej len prenajímateľ).

Obec Sučany

Námestie SNP 1531/31, 038 52 Sučany 

Martin Rybár- starosta obce 

SLSP Martin

SK49 0900 0000 0003 5155 6027

00 316 938

2020596016

Nájomca:

Meno a priezvisko: Martin Puška
Dátum narodenia:

Bydlisko: Sučany

(Ďalej len nájomca)

Uzatvárajú v súlade s §516 ods.1 Občianskeho zákonníka tento dodatok č.4 ku Zmluve o nájme 
nájomného bytu zo dňa 13.10.2017, predmetom ktorej je nájom časti bytu a spoločných priestorov v 
dome č. 405/24na ul. Partizánskej, pozostávajúci z 1 miestnosti a príslušenstva nachádzajúci sa ako 1. 
v poradí na západnej strane a to nasledovne:

Čl.1 Predmet dodatku

1. V článku č.4 , bod 4.1 zmluvy sa mení na nasledovné znenie:
„ Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva a nájomný vzťah založený touto zmluvou sa 
uzatvára na dobu určitú do 30.06.2021."

2. V článku č.5 bod 5.1 zmluvy sa mení prvá veta na základe Uznesenia OZ č.184/2020 bod II na 
nasledovné znenie: „ Zmluvné strany sa dohodli na výške nájmu 30,00€/mesačne."

Čl.2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.



2. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 
jednom výtlačku.

3. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť v deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade 
s §47a, ods.1 Občianskeho zákonníka.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, zmluvné prejavy 
sú dostatočne určené a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento 
dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Sučanoch, dňa

Za obec Sučany

Martin Rybár 
Starosta obce

V Sučanoch, dňa 

Martin Puška

Nájomca

Podpis: Podpis:


