Dodatok č. 1
k nájomnej zmluve na pozemok v zmysle ust. § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení na dobu určitú
Zmluvné strany:
1. Prenajímateľ:
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 „prenajímateľ“)
a
2. Nájomca:
Poľovnícky spolok SERNINEC
Sídlo:
Ladomirová 99 , 090 03 Ladomirová
V zastúpení: Patrik Babej, predseda spolku
IČO :
37 941 437
(ďalej len „nájomca“)
uzatvárajú tento dodatok k nájomnej zmluve, zo dňa 27.12.2017, a to na základe uznesenia č.
17-12/2018, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2018, a to v znení:
UZNESENIE 17: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie nájmu PZ Serninec,
v zmysle nájomnej zmluvy z 100,- EUR / rok na 1,- EUR / rok a predĺženie nájmu do
31.12.2019.
Na základe uvedených skutočností, sa nájomná zmluva uvedeným dodatkom mení
nasledovne:
Pôvodné znenie:
II. Doba nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú 01.01.2018 do 31.12.2028.
Nové znenie:
II. Doba nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú 01.01.2018 do 31.12.2029.
Pôvodné znenie:
III. Cena nájmu
1. Cena ročného nájmu za časť parcely zapísanej na KN C 474/3 a časť budovy na parcele
KN C 474/2, Ladomirová, obec Ladomirová, okres Svidník, je stanovená na 100,- EUR / rok,
a to bez energií, pričom nájomca si energie a vodné+stočné bude hradiť sám.
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Nové znenie:
III. Cena nájmu
1. Cena ročného nájmu za časť parcely zapísanej na KN C 474/3 a časť budovy na parcele
KN C 474/2, Ladomirová, obec Ladomirová, okres Svidník, je stanovená na 1,- EUR / rok,
a to bez energií, pričom nájomca si energie a vodné+stočné bude hradiť sám.
Ostatné body nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.
Zmluvné strany prehlasujú, že uvedený dodatok obsahuje ich slobodne, určite a
vážne prejavenú vôľu, bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní a na znak s jeho
obsahom ju podpísali.
Dodatok nadobúda účinnosť od 01.01.2019.
Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia.

Ladomirová, 20.12.2018

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

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

nájomca
PhDr. Vladislav Cuper
Starosta obce Ladomirová

prenajímateľ
Patrik Babej
predseda spolku
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