Dodatok č. 2
k nájomnej zmluve č.B/II/5/2014 zo dňa 30.04.2014 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
IČO: 00 307 726
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nitra
číslo účtu: 0809787004/5600

(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:

Iveta Bednáriková,
r.č.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bytom: xxxxxxxxxxxxx

(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcom a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č.B/II/5/2014 zo dňa
30.4.2014 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a uzatvára
sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 91,72 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 23,94 €.
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 podpísania obidvoch strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:

Iveta Bednáriková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č.B/I/2/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Helena Fúsková,
r.č.: xxxxxxxxxxxxx
trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č.B/I/2/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a uzatvára
sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 91,72 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 23,94 €.
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 15.11.2017
Prenajímateľ :

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:

Helena Fúsková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. A/I/2/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Ľubomír Karkoška,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxx
Meno a priezvisko: Helena Karkošková,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomci)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy A/I/2/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 144,70 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 30,64 €.
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 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:
Ľubomír Karkoška

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Helena Karkošková

Dodatok č. 2
k nájomnej zmluve č.B/III/6/2014 zo dňa 27.09.2014 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
IČO: 00 307 726
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nitra
číslo účtu: 0809787004/5600

(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:

Marta Rosypalová,
r.č.: xxxxxxxxxxxxxxxx
bytom: xxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č.B/III/6/2014 zo dňa
27.9.2014 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu nasledovne : Nájomný pomer vzniká dňom
21.11.2017 a uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 93,75 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 24,47 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.10Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.11Zmluvné 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.
2.12Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:

Marta Rosypalová

Dodatok č. 2
k nájomnej zmluve č.B/II/4/2014 zo dňa 30.04.2014 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
IČO: 00 307 726
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nitra
číslo účtu: 0809787004/5600

(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:

Sylvia Rosypalová,
r.č.: xxxxxxxxxxxxxxx
bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017:
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č.B/II/4/2014 zo dňa
30.4.2014 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu nasledovne : „Nájomný pomer vzniká dňom
21.11.2017 a uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020“.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 154,03 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 33,00 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.13Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.14Zmluvné 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.
2.15Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :
Radoslav Ťapušík

Nájomca:

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. B/III/6/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Marek Murín,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomník)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. B/III/6/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 108,85 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 28,26 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.16Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.17Zmluvné 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
2.18Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:

Marek Murín

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. A/I/1/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Margita Pindjaková,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. A/I/1/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 79,05 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 20,76 €
a príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 6,64 €.
1.3 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.19Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.20Zmluvné 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
2.21Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Margita Pindjaková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. A/II/3/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Anna Naddourová,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. A/II/3/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 154,99 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 33,27 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.22Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.23Zmluvné 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
2.24Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:

Anna Naddourová

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. B/II/6/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Oto Candrák,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxx
Meno a priezvisko: Martina Candráková,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. B/II/6/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 106,73 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 27,73 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.25Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.26Zmluvné 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
2.27Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:
Oto Candrák

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Martina Candráková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. B/III/5/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Marek Rojko,
Rodné číslo:
Bydlisko:
Meno a priezvisko: Ivana Rojková ,
Rodné číslo:
Bydlisko:
(ďalej len nájomca)

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. B/III/5/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 154,02 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 33,00 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.28Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.29Zmluvné 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
2.30Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Marek Rojko
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Ivana Rojková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. B/I/3/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Daniela Rosipalová,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxx
Meno a priezvisko: Peter Rosipal, rod. Rosipal
Rodné číslo:
xxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. B/I/3/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 106,73 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 27,73 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.31Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.32Zmluvné 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
2.33Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:
Daniela Rosipalová

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Peter Rosipal

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. B/I/1/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Monika Valentová,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomca)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. B/I/1/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 79,24 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 20,82 €
a príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 6,64 €.
1.3 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.34Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.35Zmluvné 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
2.36Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :

Nájomca:

Radoslav Ťapušík
starosta obce

Monika Valentová

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. A/III/5/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Jozef Zelenák
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Meno a priezvisko: Monika Zelenáková,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomcI)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. A/III/5/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 145,93 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 30,98 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.37Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.38Zmluvné 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
2.39Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:
Jozef Zelenák
Monika Zelenáková

Dodatok č. 6
k nájomnej zmluve č. A/III/4/2003 zo dňa 23.11.2003 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: Milan Žákovič ,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxxx
Meno a priezvisko: Jana Žákovičová,
Rodné číslo:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Bydlisko:
xxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len nájomcI)
I.
Predmet dodatku
Na základe doručenej žiadosti nájomcami a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo
uznesenia 354/2017 zo dňa 10.11.2017.
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Nájomnej zmluvy č. A/III/4/2003 zo dňa
23.11.2003 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:
1.2 V článku II. bod 1 sa mení doba nájmu : Nájomný pomer vzniká dňom 21.11.2017 a
uzatvára sa na dobu určitú do 20. 11. 2020.
1.3 V článku III sa mení: Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu mesačné nájomné vo
výške 153,63 €, z toho príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 32,90 €.
1.4 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú bez zmien.
II.
Záverečné ustanovenia
2.40Dodatok ku zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých nájomca
a prenajímateľ obdržia po jednom vyhotovení
2.41Zmluvné 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
2.42Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
V Alekšinciach dňa 15.11.2017
Prenajímateľ :
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Nájomca:
Milan Žákovič
Jana Žákovičová

