
 

Dodatok č. 1  k  zmluve  č.  345/2008  

o nájme nebytového priestoru – garáže uzatvorenej dňa 12. 03. 2008  

 

Prenajímateľ:   Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo:   Kutlíkova ul.č.17, 852 12 Bratislava 5 

IČO                            00 603 201 

DIČ: 2020936643  

Zastúpená:  Vladimírom Bajanom, starosta  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:  SK 41 5600 0000 0018 0059 9001  

(ďalej len ako „prenajímateľ „) 

 

a 

 

Nájomca:   Ing. Milan Zaujec      

Trvalý pobyt :   

Dát. narodenia:   

 

Čl. I. 

 

Na základe žiadosti Evy Zaujecovej  o zmenu subjektu z manžela p. Ing. Milana Zaujeca na 

manželku Evu Zaujecovú v zmysle nájomnej zmluvy č. 345/2008 o nájme nebytového 

priestoru – garáže č. 8 o výmere 20,62 m
2 

na Rovniankovej ul. č. 15 v Bratislave z dôvodu 

úmrtia manžela, sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 dohodli na nasledovnej zmene: 

 

Zmena v osobe nájomcu na: 

  

Nový nájomca: Eva Zaujecová  

bytom:    

Dát. narodenia   

(ďalej len ako „nájomca“) 

 

 

s čím je spojené aj postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúce z nájomnej zmluvy.   

 

Ostatné  ustanovenia  nájomnej  zmluvy  zostávajú  nezmenené. 

 

Čl. II. 

 

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 345/2008 o nájme nebytového priestoru – 

garáže č. 8 na Rovniankovej ul. č. 15 Bratislava  

 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, 

z ktorých prenajímateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a nový nájomca obdrží jedno (1) 

vyhotovenie.  

 



Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 

Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa zákona  

č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.   

       

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 predmetnej nájomnej zmluvy uzatvorili po 

jeho prerokovaní a odsúhlasení na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne 

a nebol podpísaný v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Jeho autentickosť 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom.            

 

 

 

 

 

Bratislava  ......................       Bratislava............................  

 

 

 

 

Za prenajímateľa:        Za nájomcu: 

 

 

  

Podpísané       podpísané 

----------------------------------       --------------------------------- 

        Vladimír Bajan                 Eva Zaujecová   

             starosta           

 
 

 

 

 

           


