
Dodatok č. 1 

k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 27.9.2019 

 

I. Zmluvne strany 

 

Prenajímateľ: 

 

LPS – bývalých urbárnikov Liešťany 

so sídlom: 972 27 Liešťany 2/A 

IČO: 35665807 

DIČ: 2021260879 

Spoločenstvo je zapísané v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou pod 

por. Č. 5/1996 vedeného OLÚ Prievidza 

V zastúpení: Marta Hlinková, predseda výboru a Peter Kotula člen výboru 

ďalej len „prenajímateľ“ 

 

 

Nájomca: 

 

OBEC LIEŠŤANY 

So sídlom: 972 27 Liešťany č. 1 

IČO: 00318230 

DIČ: 2021211731 

V zastúpení: Ľubomír Noska, starosta obce 

ďalej iba „nájomca“ 

 

 

 

II. Predmet dodatku 

 

Zmluvne strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení vyššie uvedenej Nájomnej 

zmluvy: 

1. V článku II. Predmet nájomnej zmluvy sa mení text nasledovne: 

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom novovytvoreného pozemku KN-C parcelne číslo 

702/7, k. ú. Liešťany, obec Liešťany,  trvalý trávnatý porast vo výmere 900 m2 v podiele 1/1 

a novovytvorený pozemok KN-C parcelné číslo 702/10, k.ú. Liešťany, obec Liešťany, 

zastavaná plocha vo výmere 6 m2 v podiele 1/1. Novovytvorené pozemky vznikli na základe 

geometrického plánu na zameranie prístavby ku základnej škole parcelné číslo 6/1 a 702/10 

číslo 263/2009 vyhotoveného spoločnosťou Geoslužba, s.r.o., so sídlom M. Mišíka 19A, 971 

01 Prievidza, IČO: 36312461 zo dňa 21.09.2009, autorizačne overeného Ing. Jozefom 

Bernátom dňa 21.09.2009  a úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor 

dňa 08.10.2009 pod číslom 1296/2009. 

 



2. V článku III. Účel nájmu sa mení text nasledovne: 

Predmet nájmu novovytvoreného pozemku KN-C parcelne číslo 702/7, k. ú. Liešťany je jeho využitie 

ako herného a oddychového priestoru pre detí v areáli Základnej školy v Liešťanoch, v správe obce 

Liešťany a novovytvoreného  pozemku KN-C par. číslo 702/10, k. ú. Liešťany je jeho využitie k  

umiestneniu  stavby s názvom „Prístavba k ZŠ – sociálne zázemie pre posilovňu v správe obce Liešťany. 

3. V článku V. Nájomné a jeho spôsob plnenia sa v bod 1 mení slovo „prenajatú“  a nahrádza sa 

slovom „prenajaté“.. 

4. V článku VI. Podmienky nájmu sa v bode 1  mení slovo „prenajatý“  a nahrádza sa slovom 

„prenajaté“. 

5. V článku VI. Podmienky nájmu sa v bode 2  mení slovo „prenajatom“  a nahrádza sa slovom 

„prenajatých“. 

6. V článku VI. Podmienky nájmu sa v bode 3 sa mení text  nasledovne: 

Nájomca môže na predmete nájmu na pozemku KN-C par. číslo 702/7, k. ú. Liešťany vykonať 

stavebné úpravy  týkajúce sa stavby : Podpora investícií  do budovania vodozádržných opatrení 

v obci Liešťany v rozsahu prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie na základe 

povolenia na ich vykonanie.    

 Ostatné body Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 27.9.2019 ostávajú nezmenené. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona číslo 211/2000 z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na internetovej stránke nájomcu. 

2. Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

rovnopise. 

3. Zmluvne strany potvrdzujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok uzatvorili bez 

nátlaku a zjavne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú vlastnoručným 

podpisom. 

 

 

 

 

V Liešťanoch dňa 04.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

prenajímateľ:                                                                                           nájomca: 

 

 


