DODATOK Č.1 K ZMLUVE O NÁJME BYTU
č. 2022/1691/D7
uzavretá podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 12 zákona č. 443/2010 Z.z
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ: OBEC BÁTOROVE KOSIHY
Bátorove Kosihy 873, 946 34 Bátorove Kosihy
Zastúpené – Mgr. Roland Labancz – starosta obce
IČO: 00306711
DIČ: 2021046731
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK80 5600 0000 0038 0451 8001
(ďalej len ako prenajímateľ)
a
Nájomca:

Meno a priezvisko: Vivien Matuseková rod. Matuseková
Narodený/á:
4.5.1998
Trvale bytom:
Bátorove Kosihy č. 562, 946 34 Bátorove Kosihy
Mobil:
0940709013
(ďalej len ako nájomca)

v súlade s ustanovením § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 5/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou
štátu a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov uzatvárali zmluvu o nájme bytu č. 2022/1691/D7 ďalej len „Zmluva“
ktorú s týmto dodatkom upravujú nasledovne:

Čl. II.
1. Ods.1 Čl.V Zmluvy znie nasledovne:
„Okrem nájomcu sú oprávnení užívať byt, spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu
osoby, ktoré podľa vyhlásenia nájomcu žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti v čase
uzavretia tejto zmluvy resp. jej dodatku:
-“

2. Ods. 2 čl. X Zmluvy znie nasledovne:
„Nájomca sa zaväzuje uhradiť do pokladne alebo na bankový účet prenajímateľa IBAN:
SK80 5600 0000 0038 0451 8001 mesačné nájomné splatné vopred a mesačný preddavok
za služby spojené s užívaním bytu splatný vopred spolu v celkovej výške 170,34 Eur.“
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Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.4.2022 a právoplatnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu
ho vlastnoručne podpísali.
V Bátorových Kosihách, dňa 14.3.2022

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

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

Prenajímateľ
Mgr. Roland Labancz
starosta obce

Nájomca
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