Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Martin Martvoň
Meno a priezvisko: Aneta Martvoňová, rod. Vatterová
(ďalej len nájomníci)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby
za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne,
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi
2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomcovia:

Dodatok č. 3/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 26.6.2013 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:
Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:
Meno a priezvisko:
Darina Sleziaková, rod. Záhorská
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 26. 06.2013 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1.1 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení : Výška nájomného je 93,80 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby za
služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ
obdržia po jednom vyhotovení
2.2
Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne,
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi
2.3
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 3/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 26.6.2013 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Igorom Miškolcim, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko:

Vladimír Kulich, rod.Kulich

Meno a priezvisko:

Štefánia Melnárová, rod. Melnárová
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku

Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 26. 06.2013 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení : Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby za
služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi
2,3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Alena Bullová
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby
za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne,
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi
2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Zuzana Obrátilová
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení : Výška nájomného je 93,88 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.4 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi
2.6 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Katarína Piovarčiová, rod. Vavrová
Meno a priezvisko: Vladimír Piovarči
(ďalej len nájomníci)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby
za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne,
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi
2.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomcovia:

Dodatok č. 2/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 02.04.2013 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:
Meno a priezvisko:
Vladimír Kluka, rod. Kluka
Meno a priezvisko:

Kristína Kluková, rod. Némethová

(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 02.04.2013 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby
za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne,
určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi
2.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Alena Pechová
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1.3 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení : Výška nájomného je 93,88 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.7 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.8 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi
2.9 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017

Prenajímateľ :

Nájomca:

Dodatok č. 5/2017
k nájomnej zmluve zo dňa 30. 04. 2008 o nájme obecných bytov
uzatvorenej podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami::
Prenajímateľ:

Obec Alekšince
zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce
Obecný úrad Alekšince
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca:
Meno a priezvisko: Mariana Ndidi rod. Cebová
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
uznesením č. 323/2017 zo dňa 28.7.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy zo dňa 30.04.2008 ďalej
len „zmluva“) nasledovne:
1,2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od
01.08.2017 do 31.07. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Výška nájomného je 127,64 € za mesiac, v čom nie sú zahrnuté
platby
za služby s nájmom spojené (vodné, stočné, elektrická energia, plyn).
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2,1 Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2,2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k nájomnej zmluve uzatvorili slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi
2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 31.07.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

