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Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme bytu 
č. 07/002/2016, CE 519/2015 z 26. 01. 2016  (Zmluva) 

 

 

 

 

Prenajímateľ:          Mestská časť Bratislava-Petržalka 

                                Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava                                 

   DIČ: 2020 936643 

                               IČO: 00 603 201 

                                Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta 

a 

 

 

Nájomca:                Silvia Alušicová,   

    

  

sa po vzájomnom rokovaní dohodli na zmene znenia nižšie uvedených ustanovení Zmluvy : 

 

 

 

čl. II. ods. 1 Zmluvy – Doba nájmu 

 

- vypúšťa sa text : 

Prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú do 30. 09. 2018.  

 

- vkladá sa text : 

Prenajímateľ byt č.         .posch. na,  súpis. č.    v Bratislave,   katast. územie Petržalka, 

zapísaný na LV č.    katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, prenajíma na dobu určitú od  01. 10. 2018 do 30. 09. 2021. 

 

čl. IV. ods. 2 Zmluvy –  Práva a povinnosti zmluvných  strán  

 

- vypúšťa sa text : 

Nájomca sa zaväzuje, že  on sám, ako aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti budú 

dodržiavať Domový poriadok bytového domu na v Bratislave platný od 01. 01. 2009. 

 

- vkladá sa text : 

Nájomca sa zaväzuje, že  on sám, ako aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti budú 

dodržiavať Domový poriadok bytového domu v Bratislave platný od 01. 09. 2017. 

 

 

 

 

 



čl. V. ods. 8 Zmluvy –  Skončenie nájmu  

 

- vypúšťa sa posledná veta textu: 

Tento doklad nesmie byť starší ako 5 dní pred dátumom vyplatenia vyúčtovania zábezpeky 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento  

Dodatok  č. 1 Zmluvy  je  povinne  zverejňovanou listinou v zmysle § 47 a Občianskeho 

zákonníka  a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám 

v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania  

obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť  01. 10. 2018. 

 

 

 

  

 

Bratislava 28. 09. 2018  

 

 

 

 

 Podpísané        podpísané  

          

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

Podpis nájomcu                                                                      Podpis prenajímateľa 


