
DODATOK č.11-ukončenie nájmu 

k Nájomnej zmluve č. 30/09/2010 zo dňa 30.9.2010 o nájme nebytových priestorov uzatvorený medzi: 

prenajímateľom : Obec Skalité, 

a 

v zastúpení: PaedDr. Jozefom Cechom, starostom obce 
IČO: 314 285 
DIČ: 2020553260 
č. účtu:9533073/5200, OTP Banka Slovensko 
nie sme platcom DPH 

nájomcom /dočasný užívateľ/:Tatarková Jana 
bytom: 023 13 Čierne 1152 
IČO: 45302677 
DIČ: 1072014713 

Zmluvné strany prenajímateľ a nájomca uzatvárajú k Nájomnej zmluve č. 30/09/201 O zo dňa 30.9.201 O o nájme 
nebytových a z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu zo strany nájomcu Dodatok č.11 tohto znenia: 

Pr e d m e t  d o d a t k u  

I.Nájomca písomne vypovedal zmluvu. Nájomný vzťah vyššie uvedenej zmluvy končí 31.12.2019.

2.Na základe vyššie uvedeného nájomca sa zaväzuje, že uhradí všetky nedoplatky, ktoré vznikli na službách
spojených s užívaním nebytových priestorov a to

za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vyúčtovanie spotreby el.eneq�ie (konečný stav 
podružného merania !f.ťf..t.:'4.l. ... kWh), 

za obdobie od 21.8.2019 do 31.12.2019 vyúčtovanie spotreby vody, 
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vyúčtovanie kúrenia v prenajatých p�ejtoroch 

(konečný stav podružného merania ... f.;;'/l.í.:'m3) 

do 15 dní doručení faktúr zo strany prenajímateľa. 

Ide o služby (dodávku médií), ktoré neboli ku dňu podpisu tohto dodatku zo strany prenajímateľa 
doposiaľ vyfakturované nájomcovi. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.11 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnej
dohode podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo dosvedčujú
svojim podpisom.

4. Tento Dodatok č.11 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Skalité. 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.

5. 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 k nájomnej zmluve
spracoval v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnení povinností
vyplývajúcich z tohto dodatku.

6.Dodatok č.11 je vyhotovený v 2-och vyhotoveniach, 1 x pre prenajímateľa a 1 x pre nájomcu.

V Skalitom, dňa 31.12.2019

Prenajímateľ: PaedDr. Jozef Cech 
starosta obce / 


