D O D A T O K č. 01/2012
(ďalej len „dodatok č.1“)
k nájomnej zmluve k služobnému bytu č. 260-16-06/2011
zo dňa 31.07.2011
Zmluvné strany:
1. Mestská časť Bratislava-Dúbravka,
Žatevná 2, 844 02 Bratislava, zastúpená Ing. Jánom Sandtnerom,
starostom mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava-Dúbravka
IČO: 00 603 406
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Nataša Hrančová
nar.:26.11.1957
rod.č.: 576126/6918
trvale bytom: Lakšárska Nová Ves 114,908 76
(ďalej len „nájomca“)
uzatvorili dňa 31.07.2011 v súlade so zákonom č. 189/1992Zb. o úprave niektorých
pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších
predpisov a § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov nájomnú zmluvu k služobnému k bytu, (ďalej len „zmluva“),
predmetom ktorej je nájom 2-izbového služobného bytu č. 1, I. kategórie, na ulici
Ušiakova č. 1 v Bratislave.
Zmluvné strany týmto pristupujú k zmene pôvodnej zmluvy nasledovne:
I.
Zmeny zmluvy

1. V Čl. IV. sa mení a znie:
„Nájom bytu sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2013“.
II.
Záverečné ustanovenie
1. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží nájomca,
dva prenajímateľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné dojednania zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v
platnosti.

V Bratislave 03.07.2012
Prenajímateľ:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka

____________________________
Ing. Ján Sandtner, v.r.
starosta

V Bratislave 03.07.2012
Nájomca:

_____________________
Nataša Hrančová,v.r.

