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Dodatok č. 3 

k Zmluve o nájme nebytového priestoru NP 03 zo dňa 31.01.2020 

v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov   

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1./  

Obec Vavrišovo 

so sídlom: Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo 

IČO: 00315834 

číslo účtu: 1603745006 / 5600 

IBAN: SK39 5600 0000 0016 0374 5006 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.- pobočka Liptovský Hrádok  

konajúca prostredníctvom: Ľubica Chlebová, starostka obce 

(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

a 

2./   

Meno a priezvisko: Barbora Mikolajová, rod. Mikolajová 

trvale bytom:    , 032 42 Vavrišovo 

dátum narodenia:   

rodné číslo:   

(ďalej len ako „Nájomca“) 

 

zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť 

touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení Dodatku č. 3: 

 

 

Čl. II 

Predmet Dodatku č. 3 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je úprava bodu 4. Čl. II Zmluvy o nájme nebytového 

priestoru č. NP 03 zo dňa 31.01.2020 (ďalej len Zmluva) a Čl. III Zmluvy v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.01.2022 nasledovne: 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

4. Osoby oprávnené užívať nebytový priestor spolu s nájomcom na základe tejto Zmluvy 

sú: 

 4.1  

Čl. III 

Doba nájmu  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2023 do 31.01.2025 s možnosťou  

predĺženia doby nájmu. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NP 03 zo dňa 31.01.2020 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.01.2022 ostávajú 

nezmenené. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Dodatku č. 3 porozumeli, že bol uzatvorený podľa 

ich pravej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 3 

vlastnoručne podpisujú. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol 

uzatvorený v tiesni a za vzájomne nevýhodných podmienok. 

3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží 

prenajímateľ a jeden nájomca. 

4. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dáva 

prenajímateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov po dobu zmluvy o nájme 

nebytového priestoru. 

5. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa 

osobitného predpisu.   

 

 

Vo Vavrišove, dňa 25.01.2023 

 

 

signed        signed 

 

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

    Ľubica Chlebová, starostka                 Barbora Mikolajová 

prenajímateľ                                        nájomca 

 

 

 


