
DODATOK č.  1  K  ZMLUVE O NÁJME BYTU č. 284/6A/2018 

uzatvorená podľa § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. a § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I.                                                                                                                    

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: Obec Mýto pod Ďumbierom 

                                976 44 Mýto pod Ďumbierom č.64 

                                IČO : 00 313 637 

          DIČ: 2021169920 

                                menom ktorej koná: Ing. Roman Švantner, starosta obce  

                                Bankové spojenie : VÚB a.s 

                                Č.ú. IBAN: SK33 0200 0000 0038 8132 185 

         (ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  František Chmelař 

  nar. 14.7.1932, r.č.:  

  trvale bytom, 976 44 Mýto pod Ďumbierom č.123 

   (ďalej len „Nájomca“) 

 

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve  o nájme bytu 

 

 

Čl. II.                                                                                                                  

Predmet zmluvy 

1/  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – bytu číslo 6A  na 2.  podlaží (1. poschodí) 

vchodu A, bytového domu súpisné číslo 284, postaveného na pozemku parcelné číslo C-KN 707/1 

v k.ú. Mýto pod Ďumbierom ( ďalej len „byt“ ). 



2/ Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že Dodatkom č. 1 sa dopĺňa a upravuje Článok 

V. Doba trvania nájmu nasledovne :   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti 

Dodatku č. 1 od 1.5.2021   do 30.4.2024.                .   
 

3/ Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 bol schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Mýto 

pod Ďumbierom č.5/2021/OZ  zo dňa 19.3.2021                        . 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
1/ Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

2/ Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.  

3/ Tento Dodatok č. 1 je možné meniť na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme 

písomného dodatku  podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.  

4/ Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre 

prenajímateľa a jeden pre nájomcu.  

5/ V súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení dáva nájomca 

súhlas, aby jeho osobné údaje boli použité pri spracovaní dát pre výpočet nájomného a úhrad za 

poskytované plnenia a následne pre platbu SIPO. 
6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na 

znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.  

 

V Mýte pod Ďumbierom, dňa 22.4.2021 

 

 

 

Nájomca:                                                                      Prenajímateľ:  

 

 

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

                                                                                      Ing. Roman Švantner  

                                                                                      Starosta obce  

 

 


