
 

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov budovy č.202 

Dodatok č.1 
 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:  

Obec Haligovce  
Obecný úrad Haligovce č.124, 065 34 okres Stará Ľubovňa  
štatutárny zástupca: Milan Volček, starosta obce 
IČO: 00329878 
DIČ: 2020726103  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa, č.ú.: 14829602/0200 
(ďalej len ako „prenajímateľ“) 

a 

Nájomca: 

Ján  Michna, súkromný podnikateľ 

Veľká Lesná č.81, 065 34 okres  Stará Ľubovňa 
IČO: 47017414 
DIČ: 1085399722 
Bankové spojenie:  
(ďalej len ako „nájomca“). 
  
uzatvárajú podľa ustanovenia § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o prenájme nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov Dodatok č.1  zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 
24.04.2014  nasledovným obsahom: 
 
Mení a doplňuje sa:  

Čl. III. 

Doba nájmu – otváracie hodiny 

1. Nájomná zmluva sa týmto Dodatkom č.1 predlžuje o tri roky a  uzatvára na dobu určitú do 
01.05.2019.  

3. Upravujú sa:  
     a/ otváracie hodiny pre Potraviny:  Pondelok - Piatok   07.00 - 18.00 hod,  
                                                                                Sobota  07.00 - 12.00 hod. 
 
     b/ otváracie hodiny pre Bar:            Pondelok - Štvrtok 15.00 - 22.00 hod. 
                                                              Piatok - Sobota      15.00 - 24.00 hod 
                                                                             Nedeľa   15.00 - 22.00 hod                    
     
 



 
 
 
 
    Mení a doplňuje sa:  

Čl. IV. 

Nájomné 

 
2. Nájomné bude splatné štvrťročne vo výške 1/4 z celoročného nájomného podľa čl. IV. ods. 

1 vo výške 456,75,- € do pätnásteho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.  Za deň 
úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo 
deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 

 
 
Ruší  sa úplne: 

Čl. V. 

Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových priestorov 

 

 

Upravuje sa: 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

3. Nájomca je povinný: 
a) užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel 
užívania je možné len s písomným súhlasom prenajímateľa, 

 
b) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila alebo 
úplne zamedzila možnosť ich poškodenia alebo zničenia, 

 
c) zabezpečiť obvyklé udržiavanie prenajatých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 
predmete nájmu a uhrádzať náklady na túto obvyklú údržbu, 

 
    d) oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný 

vykonať prenajímateľ a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak 
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla, 

 
e) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich 
sa jeho podnikateľského oprávnenia / zmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena 
miesta podnikania, zmena obchodného mena a pod. / 

 
f) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím 
na obvyklé opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímateľa. 

 
 
 



 
 
 
 
Mení a doplňuje sa: 
 

Čl. VII. 

Skončenie nájmu 

 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že  Zmluvu o prenájme nebytových priestorov 
uzatvárajú na dobu  určitú v trvaní do 01.05.2019. 

 
Mení a doplňuje sa: 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1  Zmluvy o prenájme nebytových priestorov si 
prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho  podpisujú. 

 
 
 
 
V Haligovciach, dňa 16.02.2015  

 
 
 
 

   Pečiatka obce Haligovce                                                                      Pečiatka firmy 
         Podpis v. r.                                                                                    Podpis v. r. 

 
...................................................                                                 ............................................ 
         Milan Volček                                                                                Ján  Michna 
          prenajímateľ                                         nájomca 

 


