
OCÚHS-S2022/00407-003 

D o d a t o k   č. 5 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov  č. j. OCÚHS 174/2018-001 zo dňa 31.01.2018 

 

Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ:  Obec Horná Súča 

štatutárny zástupca: Jakub Ondračka, starosta obce 

IČO: 00311561 

DIČ: 2021091479 

Bankové spojenie: VÚB, a. s.,  IBAN: SK11 0200 0000 0029 0717 6855 

          SLSP a. s., IBAN: SK54 0900 0000 0051 5264 3008 

Osoby oprávnené jednať o obsahu zmluvy: Ondračka Jakub, starosta obce 

(ďalej len prenajímateľ) 

a 

Nájomca: NOVOPLUS, s.r.o. 

Sídlo: Horná Súča 430, 913 33 Horná Súča 

Zastúpený: Jaroslav Novomeský 

IČO: 47 570 962 

IČ DPH: SK 20 23 96 16 54 

(ďalej len nájomca) 

 

po vzájomnej dohode zmenili a upravili týmto Dodatkom č.5 nasledovné ustanovenia v hore 

uvedenej zmluve takto: 

 

Čl. III, Doba nájmu, Odsek 1 sa mení nasledovne: 

 

1. Nebytové priestory sa prenajímajú na dobu určitú a to od 01.02.2023 do 28.02.2024. 

 

Ostatné ustanovenia  Zmluvy o nájme nebytových priestorov OCÚHS 174/2018-001 

zo dňa 31.01.2018, Dodatku č.1 zo dňa 22.1.2019, Dodatku č.2 zo dňa 14.2.2020, Dodatku 

č.3 zo dňa 24.02.2021 a Dodatku č. 4 zo dňa 23.11.2021 ostávajú nezmenené.  

           Zmluvné strany vzali na vedomie, že Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 

OCÚHS 174/201/-001 od obdobia 01.03.2022 do 31.01.2023 trvá v zmysle Ustanovenia § 

676 ods. 2 Občianskeho zákonníka a Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 

116/1990 Zb. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

Dodatok nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa 

ust. § 47 a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník ,v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

v Hornej Súči, dňa.............................                                v Hornej Súči, dňa.......................... 

 

 

 

 

_________________________                                               _______________________ 

         prenajímateľ                                      nájomca  

   


