Dodatok č. 1
k Zmluve o nájme nebytových priestorov
uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (v ďalšom texte iba „Občiansky zákonník") a podľa §3 a nasl. zák. č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien
a doplnkov
dňa 01. júna 2011
medzi
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1666/34, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 31902502, DIČ: 2020564634
štatutárny zástupcovia: Mgr. Rastislav Stanček, námestný farár a Pavol Halaša, zborový
dozorca
(ďalej aj „ prenajímateľ " )

Oravská knižnica Antona Habovštiaka,
Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 36145262, DIČ:
221433612
číslo účtu: 4051575101/5600, Dexia banka
zastúpená: prom. historik Peter Huba, riaditeľ,
(ďalej aj „ nájomca" ).
Na základe tohto dodatku sa:
1. dopĺňa čl. III. Predmet nájmu o: „miestnosť č. 5"
2. mení čl. IV. Nájomné v bode 1. na nové znenie: „Zmluvné strany sa dohodli na výške
nájomného za každý kalendárny mesiac 70.-€ ( slovom sedemdesiat eur)."
3. mení čl. IV. Nájomné na nové znenie: „Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi
nájomné mesačne vopred vo výške 70.-€, ktoré bude splatné vždy do 15. dňa
predchádzajúceho mesiaca. Nájomné bude nájomca prenajímateľovi uhrádzať
bezhotovostne prevodom na jeho účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka
Dolný Kubín č. 54177303/0900. Nájomné za mesiac jún 2012 bude splatné do 20.
júna 2012."
4. mení čl. VI. Doba trvania nájmu v bode 1. na nové znenie: „Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú do 31.12.2013."

Záverečné ustanovenia:
1. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený na dvoch stranách, v štyroch rovnopisoch, po
dva pre každú zmluvnú stranu.
2. Tento dodatok k zmluve
zmluvnými stranami.

nadobúda platnosť podpísaním dodatku obidvoma

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pozorne prečítali, porozumeli
jeho obsahu a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a
slobodnej vôli, ho podpisujú.
V Dolnom Kubíne 31. mája 2012.

Za prenajímateľa:

Mgr. Rastislav Stanček

Pavol Halaša

Za nájomcu:

prom. historik Peter Huba

