
DODATOK e. 2/2022
k

NÁJOMNEJ ZMLUVE č.4832/2016 z 13.4.2016
/OSSO -4537/2022 z 10.03.2022

uzat\’^orený medzi:

prenajímateFom;

Mesto Levice
so sídlom;
IČO:

zastúpeným správcom;

(ďalej len “Dodatok”)

Nám. Hrdinov 1, 934 31 Levice 
00 307 203

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

(ďalej len “prenajímateF’

so sídlom: 
právna forma:

ICO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán:

(ďalej len “správca”)

Poľná 8, 934 03 Levice
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 1142/N
34 117 989
2020402692
SK2020402692
Ing. Viliam Rybár, konateľ

nájomcom:

Bátovská Mária
Dátum narodenia : 
bydlisko;
ďalej len “nájomca”)

(ďalej prenajímateľ a nájomca spolu len “zmluvné strany” a každý samostatne len “zmluvná strana”)

za nasledovných podmienok:

1. Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa na základe súhlasu primátora Mesta Levice, kror}’’ tvorí pniohu Dodatku dohodli, že 
Nájomná zmluva č.2900/2021 z 13.1.2021,uzatvorená medzi zmluvnými stranami predĺžená (ďalej len 
“zmluva”) sa mení nasledovne:

1.1.1 V článku 4. {Doba nájmt^ Zmluvy' sa vy'púšťa znenie bodu 4.1 a nahrádza sa nasledujúcim znením:

“Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi na dobu určitú do: 30.4.2025(ďalej len “Doba 
nájmu”).”

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v platnosti.



2. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dm zverejnenia Dodatku na webovom sídle 
prenajímateľa, ktorým je internetová stránka prenajímateľa.

2.2 Do nadobudnutia účinnosti Dodatku sú zmluvné strany prejavmi svojej vôle viazané.
2.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho 

obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, ) že tento vy'jadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
prostú akýchkoľvek omylov a že tento nebol uzavretý ani v tiesm, am za nápadne nevýhodných podmienok 
plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

2.4 Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch s rým, že všetky rovnopisy majú platnosť onginálu. Každá 
zo zmluvných strán dostane po 1 / jednom/ rovnopise.

Za prenajímateľa; 

Le\nciach, dňa:

Za nájomcu:

Mesto Levice
zast.
SLUŽBYT LEVICE, spol. KíM.
Ing. \'iliam Rybár
konateľ

Bátovská Mária

Prílohy : 

Príloha 1 Súhlas pnmátora Mesta Levice s predĺžem’m doby nájmu


