
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 
uzatvorená v súlade s ust. Zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení

neskorších predpisov.

1. Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax.:
E-mail:
Http://
(ďalej len prenajímateľ)

Obec Sučany
Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Martin Rybár, starosta Obce Sučany
00316938
2020595016
SLSP a.s.
SK49 0900 0000 0003 5155 6027
+421 434241010 
+421 434241025 
starosta: t rsucam ,sk 
www.sucany.sk

a

Nájomca:

Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
(ďalej len nájomca)

Silencia, s.r.o.
Sklabinská 1, Martin 036 01, Slovakia 
Ivan Fontáni, konateľ 
36378135 
20 200 97 431

Sa dohodli na nasledujúcom dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 123/2021 vo 
vlastníctve prenajímateľa:

ČI. II. Predmet dodatku
A. Mení sa znenie článku 2 bod 2 Nájomnej zmluvy na znenie:
„Nájom nebytových priestorov sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2022.“

B. Dopĺňa sa bod 2 do čl. 3 bod 1 Nájomnej zmluvy v znení:
„Nájomné za obdobie od 29.3.2022 do 30.9.2022 bolo zmluvnými stranami stanovené vo výške 300,- 
Eur / mesiac.“

C. Ostatné body čl. 3 sa adekvátne prečísľujú.

Čl. III. Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
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http://www.sucany.sk


Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
Účastníci tohto dodatku č. 1 vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon a pre uzavretie 
tohto dodatku nie je obmedzená.

V Sučanoch d ň a .......................  V Sučanoch dň a ........... ľ.ľ...— ^

za prenajímateľa: za nájomcu:

Meno a priezvisko: Martin Rybár Meno a priezvisko: IvanFontáni
Funkcia: starosta obce Funkcia: konateľ

Podpis: ............. .................  Podpis:
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