
DODATOK Č. 1 

K NÁJOMNEJ ZMLUVE UZATVORENEJ 01.11.2016 

 

Zmluvné strany: 
1. Prenajímateľ: 

Titul, meno a priezvisko:  Mgr. Anna Marhulíková,  

Rodená:    Martiníková 

Rodné číslo:    

Titul, meno a priezvisko:  Mgr. Ján Marhulík,  

Rodený:    Marhulík 

Rodné číslo:    

Trvale bytom:   Tačevská ulica č. 19/605, 085 01  Bardejov 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

2. Nájomca:  

Obec LADOMIROVÁ 

Sídlo:  Ladomirová 33 , 090 03  Ladomirová    

V zastúpení: PhDr. Vladislav CUPER, starosta obce   

IČO :   00330671     

IBAN:  SK79 5600 0000 0036 3611 0014  

(ďalej len „nájomca“) 

 

sa dohodli na nasledujúcom dodatku k zmluve. 

 

I. Predmet nájmu 

II.  

Bod 1 (pôvodný text)  

1. Predmetom nájomného vzťahu je časť pozemku zapísaného na LV č. 389, KN C 390, 

Ladomirová, obec Ladomirová, okres Svidník, a to 5 metrov od potoka, pozdĺž celého 

pozemku, na ploche vysadenej stromčekmi, v rámci projektu „Preventívne opatrenia na 

ochranu pred povodňami – obec Ladomirová.  

 

Bod 1 (nové znenie) 

1. Predmetom nájomného vzťahu je časť pozemku zapísaného na LV č. 389,   KN C 390/1, 

Ladomirová, obec Ladomirová, okres Svidník, a to cca. 2,5 metra od parcely č. KN C 390/2, 

pozdĺž celého pozemku, na ploche vysadenej stromčekmi, v rámci projektu „Preventívne 

opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová.  

 

III. Cena nájmu 

 

Bod 1 (pôvodný text)  

1. Cena ročného nájmu za časť pozemku vedenom na KN č. 390, LV č. 389, a to 5 metrov od 

potoka, pozdĺž celého pozemku je dohodnutá na 600,- EUR (slovom: šesťsto eur), a to 

nasledovne: od 01.11.2016 do 31.12.2016 v sume 600,- EUR (slovom: šesťsto eur), od 

01.01.2017 do 31.12.2017 v sume 600,- EUR (slovom: šesťsto eur), od 01.01.2018 do 

31.08.2018 v sume 600,- EUR (slovom: šesťsto eur), a to z dôvodu, že uvedené pozemky 

obec Ladomirová využíva v rámci projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred 

povodňami – obec Ladomirová“ od roku 2013. 

 

Bod 1 (nové znenie) 

1. Cena ročného nájmu za časť pozemku vedenom na LV č. 389, KN C č. 390/1, a to cca. 2,5 

metra od parcely č. KN C 390/2, pozdĺž celého pozemku je dohodnutá na 350,- EUR (slovom: 

tristopäťdesiat eur) ročne, a to nasledovne: od 01.01.2017 do 31.12.2017 v sume 350,- EUR 



(slovom: tristopäťdesiat eur), od 01.01.2018 do 31.08.2018 v sume 350,- EUR (slovom: 

tristopäťdesiat eur), a to z dôvodu, že uvedené pozemky obec Ladomirová využíva v rámci 

projektu „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová“ od roku 

2013. 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento dodatok bol uzatvorený na základe dohody účastníkov zmluvy. 

2. Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží prenajímateľ, 

nájomca a Okresný úrad Svidník, odbor životného prostredia. 

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvnými stranami.  

 

 

 

Ladomirová, 17.04.2017 

 

 

 

 

 
nájomca                                                                                                                  prenajímateľ 

PhDr. Vladislav Cuper       Mgr. Anna Marhulíková 

Starosta obce Ladomirová       Mgr. Ján Marhulík 


