
DODATOK K NÁJOMNEJ ZMLUVE NA BYT

Dodatok č. 1
k Nájomnej zm luve na byt č. 136604216 uzatvorenej dňa 26.10.2016

ČI. I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Názov: Obec Prašice
Sídlo: ul. 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
Zastúpený: Erika Nem ešová -  starostka obce
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538

Správu bytového dom u a všetky plnenie spojené s užívaním bytu zabezpečuje na základe 
Mandátnej zmluvy zo dňa 1.5.2013 správca:
SLUŽBYTOP s. r. o., so sídlom: Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky 
IČO: 50368354 
D IČ :2120319531
zastúpený: Tibor Hubinský - konateľ

a

Nájomcovia: 
Zlatica Galbavá 
Katarína Machová

nar.
nar.

Byt č. 4/B v 13-bytovom dome, Slnečná ul. č. 1366/116

Cl. 5
Výška a splatnosť nájomného a služieb spojených s užívaním bytu - zm ena bodu 5.2.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je  povinný platiť prenajímateľovi mesačné 
nájomné vo výške 153,60 €. Nájomné je  splatné vopred vždy do 15. dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Výška mesačného nájomného a mesačné zálohové platby za služby spojené 
s užívaním bytu:

SFRB + poistné bytového domu 115,65 Spotreba vody 6,80
Fond opráv a údržby 19,95 Stočné 4,50
Poplatok za správu 6,00 Osvetlenie spol.priestorov 0,70
Nájom: 141,60 Zálohové platby: 12,00
Spolu mesačne: 153,60 €



2

Dodatok č. 1 k NZ č. 136604216 nadobúda platnosť 1.10.2017, nájomcovia budú 
platiť vyšší nájom do 15.9.2017 na mesiac október 2017.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 136604216 zo dňa 26.10.2016 zostávajú nezmenené 
v platnosti.

Dodatok č. 1 je  vyhotovený v troch exemplároch, prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia 
a nájomca jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je  zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Prašiciach dňa 16.8.2017

Prenajím ateľ -  OBEC Prašice 
v zastúpení 

Erika Nemešová, starostka obce
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