Dodatok č. 1/2011
k nájomnej zmluve č. 7487/2011/160 zo dňa 31. asugusta 2011 uzatvorenej s odkazom
na § 663 a nasl., zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č.
18/1996Z. z. v plnom znení.
medzi
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Igor Viszlai, generálny riaditeľ
IČ pre DPH : SK 2020087982
DIČ : 2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S
na strane jednej ako

prenajímateľom

a
Obec Kružlov
Kružlov 137
086 04 Kružlov
V zastúpení: Ing. Jozef Kmec - starosta obce
IČO: 00322211
Nieje platcom DPH
na strane druhej ako n á j o m c o m
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom
dodatku
Mení sa sídlo nájomcu z dôvodu administratívnej chyby následovne:
Obec Kružlov
Kružlov 141
086 04 Kružlov
V zastúpení: Ing. Jozef Km ec - starosta obce
IČO: 00322211
Nieje platcom DPH
1.

Mení sa článok II. Účel nájmu v plnom znení a nahrádza sa nasledovne:
Nájomca bude prenajímaný pozemok využívať na verejno-prorospešné účely a na
výstavbu zberného dvora v obci Kružlov s triedením komunálneho odpadu.
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2. V článku V. Ukončenie nájomného vzťahu Vypúšťa sa bod č. 1 v plnom znení
a nahrádza sa nasledovne:
Nájomný vzťah môže byť ukončený ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným
úkonom - výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu a to aj bez uvedenia dôvodu
avšak najskôr až po období 6 rokov odo dňa schválenia žiadosti nájomcovi
o nenávratný finančný príspevok s názvom - Zberný dvor v obci Kružlov, v rámci
operačného programu životné prostredie. V prípade neschválenia uvedenej žiadosti je
možné zmluvu vypovedať obidvoma zmluvnými stranami aj pred ukončením vyššie
uvedeného obdobia. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Poznámka :
V prípade neprebratia poštovej listiny nájomcom, sa toto bude považovať za doručené.

Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nedotknuté.
Tento Dodatok č. 1/2011 nadobúda účinnost dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z.z.
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohoto Dodatku v jej plnom rozsahu
vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.
Dodatok č. 1/2011 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 7487/2011/160 zo dňa 11. 10. 2010
stojac jednotlivo nemajú právnu relevanciu.
Dodatok č. 1/2011 bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch - z toho prenajímateľ obdrží
4rovnopisy, z toho: OZ 2 rovnopisy, GR 2 rovnopisy a nájomca 2 rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1/2011
1 k nájomnej zmluve č. 7487/20011/160 si nahlas prečítali, vysvetlili, pričom obe zmluvné
strany prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.

Dodatok čj.9357/2011/160
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