
D o d a t o k   č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov  

zo dňa 20. júna 216 
 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

1. Obec:    GABOLTOV 

Sídlo:    Obecný úrad Gaboltov, 086 02 Gaboltov 87   

Zastúpená:    Martinom Ceľuchom, starostom obce 

IČO:    00321966 

DIČ:    2020623033 

Bankové spojenie:   Prima banka, a s., pobočka Bardejov 

Číslo účtu:    SK0856000000003625871002 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

Nájomca: 

2. Meno a priezvisko, titul:   Aneta Klimeková 

Bydlisko:    086 02 Gaboltov 40 

IČO:    44020341     

 

Článok II. 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany dňa 20. júna 2016 spolu uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve prenajímateľa v objekte Administratívnej budovy Gaboltov 87o výmere 35 m2, 

parcelné číslo 149 na LV 453 a spoločné priestory (chodba, schodisko, WC). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvných podmienok. 

Článok III. 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o nájme nebytových priestorov  

Článok VII  Práva a povinnosti nájomcu sa doplní o bod 2 i a znie nasledovne: 

Nájomca sa zaväzuje vyhovieť žiadostiam prenajímateľa pre prípad konania svadieb a obecných 

akcií v Administratívnej budove tak, že uzatvorí svoju prevádzku na čas trvania tejto akcie o ktorej 

bude upovedomení v časovom predstihu minimálne 7 dní. 

 

 

 

 

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa nemenia a zostávajú v platnosti 

v plnom znení. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto Dodatku č. 1 

v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) vyhotoveniach, 1x pre prenajímateľa, 1x pre nájomcu. 

 

 

 

V Gaboltove dňa 13. 06. 2017              V Gaboltove dňa 13. 06. 2017 

 

 

 

Prenajímateľ:        Nájomca: 

       

 

 

 

........................................................    ........................................................... 

           Martin Ceľuch                        Aneta Klimeková  

             starosta obce        

 

  


