
Dodatok č.5 
k Nájomnej zmluve č. 15/08/2013 o prenájme pozemku zo dňa 23.8.2013 
uzatvorená medzi: 

1. Zmluvné strany.

Prenajímateľom : OBEC SKALITÉ 
zastúpená: PaedDr. Jozefom Cechom.starostom obce 
IČO: 314 285 
DIČ: 2020553260 
IČDPH: nie sme platca 
Bankové spojenie:OTP Banka Slovensko, č.ú.:2020553260/5200 

a 

Nájomcom: Gerátová Viera, rod. Liptáková 
Bytom: 023 14 Skalité č.  
Nar.dňa: 

Zmluvné strany prenajímateľ a nájomca uzatvárajú k Nájomnej zmluve č.15/08/2013 
zo dňa 23.8.2013 od 1.1.2019 

Dodatok č. 5 

tohto znenia: 
1.Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na zvýšení nájomného z titulu inflácie za rok

2018 o +2,5% za prenajatý pozemok v čl. V. bode 2. nájomnej zmluvy nasledovne:

bod 2. znie: Dohodnutá výška nájomného: 
Dohodnuté ročné nájomné po zvýšení: 

88,47 €/rok 
90,68 €/rok 

2.Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.5 obsahuje ich slobodnú, vážnu,
určitú a zrozumiteľnú vôľu, že nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú vlastnoručnými podpismi.

3.Nájomca svojim podpisom na dodatku dáva v zmysle§ 9 odst.2. zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov súhlas so zverejnením svojich údajov v dodatku č.5, ktorý je
v zmysle§ 5a zák. č. 211/2000 Z. z. povinne zverejňovaným dodatkom na webovom
sídle povinnej osoby obce Skalité a to po dobu povinného zverejnenia tohto dodatku
v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko.

4. Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce
Skalité.

5.Tento Dodatok č.5 je povinne zverejňovaný podľa§ 5a Zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov
v znení neskorších predpisov.



6. Ostatné články nájomnej zmluvy a jej dodatkov zostávajú v platnosti.

?.Dodatok č.5 je vyhotovený 2x, 1x pre prenajímateľa, 1x pre nájomcu. 

V Skalitom, dňa .1 .. '.t: ... 2019
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Gerátová Viera 


