
Dodatok č. 1 k  
Nájomnej zmluve 

 
 

uzatvorená  v zmysle ustanovení  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  medzi zmluvnými stranami 
 
 
Prenajímateľ:  
                            
Obec Veľké Dvorníky 
Sídlo: 929 01 Veľké Dvorníky, Hlavná ulica  190/16 
IČO:  00305375 
DIČ:  2021129957 
Štatutárny zástupca: Ján Ürögi PhDr., starosta 
Bankové spojenie:  VÚB a.s. 
IBAN: SK04 0200 0000 0000 1852 2122 
                         
(ďalej len ako  „prenajímateľ") 

 
a 
 

Nájomca: 
  
Meno, priezvisko: Štefan Nagy 
 
a 
 
Meno, priezvisko: Anna Oroszová 
                      
(ďalej len „nájomca ") 

 

                        
za nasledovných podmienok: 
 
 

I.  
 

1. Účastníci uzatvorili medzi sebou Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom garáže  bez 
súpisného čísla situovanej na CKN parc. č. 171/468  zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, ktorá 
parcela bola  vytvorená  Geometrickým plánom  č. 33 472 602-224/17 vyhotoviteľa Ing. Kovács Imrich, 
overeným Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor  pod číslom: 2518/2017 dňa 
07.11.2017, rozdelením CKN parc. č. 171/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1479 m2   vednej na 
LV č. 684 v kat. úz. Veľké Dvorníky.    
 

2. Týmto dodatkom sa mení výška mesačného nájmu  na 15,-€ (päťnásť eur) mesačne. 
 

3. Ostatná časť zmluvy ostáva nedotknutá. 
 

 
 

II. 
 

1. Výška prenájmu bolo odsúhlasené  Obecným zastupiteľstvom obci Veľké Dvorníky   Uznesením č. 

3/2019-Pl-C/12 zo dňa 29.04.2019 

2. Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť zase dňom   

nasledujúcim po jej zverejnení v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny  a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov.  

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami  Občianskeho zákonníka.  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2)  rovnopisoch, z ktorých po  jednom vyhotovení prevezmú zmluvné  

strany.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom 

ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 
 

Vo Veľkých Dvorníkoch,  dňa  30.04.2019 
 
Prenajímateľ:                                                                                 Nájomca: 
 
........................................                                                                ................................................ 

Obec Veľké Dvorníky                                                                       
Ján Ürögi PhDr., starosta        


