
Dodatok č. 1 
k Zm luve o finančne] zábezpeke č. 38/2015

či. i.
Zmluvné strany

Obec Prašice 
ul.l.m ája 142/142 
956 22 Prašice

Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
Príma banka Slovensko a. s. pobočka Topoľčany 
SK28 5600 0000 0008 8666 6011

Erika Chmelárová

956 22 Prašice, Slnečná 1401/121 

ČI. II.
Účel zmluvy - zmena (výmena bytu)

Prenajímateľ je vlastníkom bytov, ktoré získal v rámci programu rozvoja bývania v zmysle 
§ 5 ods. 1 písm. f) a § 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde 
rozvoja bývania. Podmienky nájmu bytu upravuje Výnos Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 1/2006, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovania dotácií na 
obstaranie nájomných bytov a VZN obce Prašice o zásadách hospodárenia s bytových fondom 
vo vlastníctve obce a odpredaj bytov, nebytových priestorov a pozemkov.

Prenajímateľ je oprávnený žiadať poskytnutie finančnej zábezpeky od nájomcu v zmysle 
platných právnych predpisov uvedených v tomto článku zmluvy.
Účastník zmluvy je budúcim nájomcom 3-izbového bytu č. 1 na 1. poschodí v 8 B J blok 
„A“ na ul. Slnečnej č. 1401/121.

ČI. IV.
Výška finančnej zábezpeky - zmena

Výška zábezpeky vložená na účet Obce Prašice pri uzatvorení 
nájomnej zmluvy- november 2009 (ročná zábezpeka) byt č.8 912,00 €
Vrátená časť zábezpeky na účet nájomcu -  júl 2015 (zmena 
zákona -  polročná výška zábezpeky) 414,00 €
Zostatok finančnej zábezpeky na účte Obce Prašice 498,00 €
Výška polročnej zábezpeky na byt č. 1 - nájomná zmluva od 
1.12.2020 (výmena 1-izbového bytu za 3-izbový) 1 040,40 €
Doplatok zábezpeky z dôvodu výmeny bytu-november 
2020 542,40 €

Prenajímateľ:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu-IBAN:

Nájomca/ovia:
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia:

Bytom:



2

Finančnú zábezpeku -  doplatok vo výške 542,40 €, slovom: päťstoštyridsaťdva eur 
štyridsať centov musí nájomca uhradiť na osobitný účet prenajímateľa v Primá banke 
Slovensko, pobočka Topoľčany č. ú. IBAN SK28 5600 0000 0008 8666 6011 v termíne pred 
podpisom nájomnej zmluvy.
Finančná zábezpeka zostáva prenajímateľovi ako záruka pre zabezpečenie splácania 
nájomného, nákladov spojených s užívaním bytu a úhrad na prípadné poškodenie nájomného 
bytu.

Dodatok č. 1 k Zmluve o finančnej zábezpeke č. 38/2015 je  vyhotovený v dvoch 
vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zmluvy obdrží prenajímateľ a jedno vyhotovenie zmluvy 
nájomca.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o finančnej zábezpeke č. 38/2015 zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak 
súhlasu ho podpisujú.

V Prašiciach d ň a ..........................................................

A

Erika Nemešová 
starostka obce

Nájomca


