
Dodatok č. 6 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme 

nebytových priestorov a ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. j. 140/2012 zo 

dňa 20.01.2012. 

Č.j. OCÚHS-S2020/01266-002 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ            :    OBEC  HORNÁ SÚČA 

                                         913 33  Horná Súča 233                                      

Zastúpený                  :     Ing. Ondračka Juraj,  starosta obce 

IČO                            :     00311561 

DIČ                            :     2021091479 

Číslo účtu                   :    SK14 7500 000 0040 2261 1134 

Bankové spojenie       :    ČSOB, a.s. 

(ďalej len prenajímateľ)  

a 

Nájomca                    :  Urbariát obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo 

      Obecný úrad Horná Súča 233 

                                       913 33  Horná Súča 

Zastúpený                   :  Gago Ondrej, predseda spoločenstva 

       Mrázik Jozef, hospodár spoločenstva 

IČO                             :  42148855 

DIČ                             :  2023063889 

Číslo účtu                    :  SK22 7500 0000 0040 2389 6434 

Bankové spojenie        :  ČSOB, a.s. 

(ďalej len nájomca) 

 

uzatvárajú Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zák. č. 

116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov a ustanovení § 663 a násl. Občianskeho 

zákonníka č. j. 140/2012 zo dňa 20.01.2012 s účinnosťou od 01.01.2021 nasledovne: 

 

1. Čl. VI odsek 3 sa mení prvá veta nasledovne: 

Čl. VI 

Spôsob a doba užívania. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.j. 140/2012 zo dňa 

20.01.2012 a Dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2014, Dodatku č. 2 zo dňa 30.12.2014, Dodatku č.3 

zo dňa 5.12.2017 a Dodatku č.4 zo dňa 17.12.2018 a Dodatku č. 5 zo dňa 11.12.2019 

nedotknuté znením tohto dodatku ostávajú bez zmien a doplnkov. Tento dodatok je 

vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že svoju 

vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, že tento dodatok nebol uzavretý 

v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za 

dostatočné, zrozumiteľné a určité. 

 

V Hornej Súči dňa 22.12.2020            V Hornej Súči dňa 22.12.2020 

 

 

 

......................................................   ........................................................... 

            prenajímateľ         nájomca 

 


