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DODATOK č. 1 
k Zmluve o nájme bytu č. 2b – 3/2022 zo dňa 31.03.2022 

uzatvorený podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN č. 7/2021 o prideľovaní 
a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš 

(ďalej len „Dodatok“)  
 

 

Prenajímateľ:  Mesto Veľký Krtíš 
Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta 
Sídlo:   J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 
IČO:   00 319 651 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
IBAN:   SK03 0900 0000 0003 9266 6134 
   (ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
Nájomca:  Oleksii Mykhalchenko 
Dátum narodenia: xxxxxxxx 
Trvale bytom:  xxxxxxxxxxxxx, 180 21 Cherkasy 
Štátne občianstvo: xxxxxxxxx 
   (ďalej len „Nájomca“) 
 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o nájme bytu č. 2b – 3/2022 zo dňa 31.03.2022 (ďalej 
len „Zmluva“), predmetom ktorej je nájom bytu č. 53 na 5. poschodí v Bytovom dome 
na ulici P. O. Hviezdoslava 6, a to na dobu určitú do 30.09.2022. 

2. Nájomca v súlade s Čl. II ods. 3 Zmluvy požiadal Prenajímateľa o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy. 

3. Mesto Veľký Krtíš rozhodlo o opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy (predĺžení doby 
nájmu), a to na dobu určitú do 30.09.2023.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvných podmienok špecifikovaných v Čl. II 
Dodatku. 

 

Čl. II 
Zmena zmluvných podmienok 

 

1. Čl. II  ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne: 
Byt uvedený v Čl. I ods. 2 Zmluvy sa prenajíma na dobu určitú a to s účinnosťou od 
01.10.2022, do 30.09.2023. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom znení. 
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2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a 
a účinnosť nadobudne dňa 01.10.2022 v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov. 

3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Nájomca obdrží jedno 
vyhotovenie a Prenajímateľ dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany obsahu Dodatku porozumeli, vyhlasujú, že tento bol uzavretý na základe 
ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne 
podpisujú. 
 

 

Za Prenajímateľa:                     Za Nájomcu: 
 
 
 

Vo Veľkom Krtíši, dňa 30.09.2022   Vo Veľkom Krtíši, dňa 30.09.2022 
   
 
 
 
…………...........……………                                          ……….......….……………… 
  Ing. Dalibor Surkoš, v. r.                                               Oleksii Mykhalchenko, v. r. 
 
 
 


