
DODATOKč.2 

k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 31.10.2018 uzatvorený medzi: 

Čl.1 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Obec Skalité 
zastúpená: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 
IČO: 314 285 
DIČ: 2020553260 
Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko 
č.účtu: SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
(ďalej len Prenajímateľ) 
a 

1.2. Barbora Serafínová 
Narodená: 23.2.1989 
bytom:023 14 Skalité č.1459 (adresa pre doručovanie písomností) 
(ďalej len Pôvodný nájomca) 

1.3. Anna Kultánová 
Narodená: 2.5.1989 
Bytom: 023 14 Skalité č. 799 
(ďalej len Pôvodný nájomca) 

1.4. Stanislava Lašová 
Narodená: 17.8.1989 
Bytom: 023 14 Skalité č. 875 
(ďalej len Pôvodný nájomca) 

1.5. TRITRON s.r.o. 
Zastúpená: Jurajom Kultánom, štatutárny orgán 
Sídlo: 811 02 Bratislava-Nové Mesto, Slávičie údolie 10 
IČO: 51267969 
DIČ: 2120668880 
(ďalej len Nový nájomca) 

Čl. II. 
Nájomná zmluva 

Dňa 31.10.2018 uzavreli prenajímateľ a pôvodný nájomca Nájomnú zmluvu, predmetom 
ktorej bol nájom časti nebytového priestoru v budove č.p. 1137, na pozemku č. CKN 9/2 
v k.ú. Obce Skalité zapísaná na liste vlastníctva 1566. 



Čl. III. 
Zmena nájomnej zmluvy 

Týmto dodatkom sa v Nájomnej zmluve a jej Dodatku č. l mení osoba nájomcu, ktorým 
namiesto pôvodného nájomcu ( čl.l, bode 1.3 nájomnej zmluvy) je nový nájomca (čl. l bod 
1.5. tohto dodatku) na základe žiadosti pôvodných nájomcov zo dňa 6.3.2020 a Uznesenia 
Obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 12.3.2020. Všetky práva a povinnosti pôvodného 
nájomcu prešli na nového nájomcu. 

IV. 
Vyhlásenie pôvodného nájomcu 

Pôvodný nájomca v bode 1.3. tohto dodatku týmto vyhlasuje, že bezvýhradne súhlasí 
s tým, že uzavretím tohto dodatku vystúpil z nájomného vzťahu založeného nájomnou 
zmluvou ako nájomca a nájomcom sa stal nový nájomca a všetky práva a povinnosti 
z nájomnej zmluvy prešli na nového nájomcu. 

v. 

Vyhlásenie nového nájomcu 

Nový nájomca týmto vyhlasuje, že bezvýhradne súhlasí s tým, že uzavretím tohto dodatku 
s pôvodným nájomcom vstúpil do nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou a jej 
dodatku ako nájomca a nadobudol všetky práva a povinnosti pôvodného nájomcu z Nájomnej 
zmluvy uzatvorenej dňa 31.10.2018 a jej dodatku. 

VI. 
Vyhlásenie prenajímateľa 

Prenajímateľ týmto berie na vedomie, že na základe tohto dodatku k nájomnej zmluve 
došlo ku zmene v osobe nájomcu v nájomnej zmluve a jej dodatku tak, že na miesto 
pôvodného nájomcu vstúpil do nájomného vzťahu nový nájomca a prenajímateľ je oprávnený 
a povinný uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a jej 
dodatku voči novému nájomcovi. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok k nájomnej zmluve sa uzatvára od 1.5.2020 a nadobúda platnosť dňom
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 
sídle obce Skalité a tvorí nedeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 31.10.2018 
a jej dodatku. 

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

Pôvodný nájomca a nový nájomca v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že súhlasí aby jeho osobné údaje získané 
v súvislosti s týmto dodatkom spracoval v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre 
zabezpečenie výkonu práv a plnení povinností vyplývajúcich z tohto dodatku. 
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Tento dodatok 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. Pôvodný a nový nájomca týmto udeľujú súhlas prenajímateľovi na zverejnenie 
tohto dodatku na webovom sídle prenajímateľa. 

Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, lx pre 
prenajímateľa, lx pre nového nájomcu a 3x pre pôvodného nájomcu. 

V Skalitom, dňa 21.4.2020 

> 

. . . ························.:.:..:;.:.;::.:.:.:.··�·-
pôvodný nájomca: Kultánová Anna 

/ 
...................... � ......................... . 
pôvodný nájomca: Lašová Stanislava 

nový nájomca: Juraj fultán 
štatutár 

prenajímateľ: PaedDr. Jozef Cech
starosta obce 
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OBEC SKALITÉ 

1 
UZNESENIE 

obecného zastupiteľstva 

zo dňa: 12.3.2020 číslo: 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Skalitom 

schvaľuje: 

Zmenu nájomcu v Zmluve o nájme zo dňa 31.10.2018 v bode 1.3 nájomnej zmluvy na: TRITRON 
spol. s.r.o., sídlo: Slávičie údolie IO, 811 02 Bratislava, IČO: 51267969. 

Počet všetkých poslancov: 13 
Počet prítomných: 12 
Hlasovanie: za: 12 

proti: O 
zdržal sa: O 

PaedDr. Jozef (jQR << 
starosta obce 




