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D o d a t o k   č. 1 
k ZMLUVE  

o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  

v znení neskorších predpisov a § 663 až § 684 a § 723 Občianskeho zákonníka zo dňa 31. mája 2018 
 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ: Obec Orlov 
sídlo:  065 43 Orlov 119 
IČO:   00330108 
DIČ:   2020698757 
 
zast. starostom :     JUDr. Petrom Timočkom 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa      
Číslo účtu :     SK80 0200 0000 0000 1252 4602 
 
      a  
 
Nájomca: SOCIO FAMILY, n.o. 
sídlo:  Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO:  37886843 
DIČ:    
IČ DPH:    
 
zast. riaditeľom:  PaeDr. PhDr. Milanom Bukom 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
 
 
ktorí po prehlásení že sú spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená uzavreli tento 
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok II.  
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany, v zmysle Čl. VII. ods. 5 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4/2018, sa dohodli na 
nasledujúcich zmenách zmluvy:  
 
Čl. VII. Záverečné ustanovenia, bod 9. sa nahrádza nasledovným znením:   
 
9.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda, 

v zmysle § 47a ods. 2 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
schválením Zmluvy o NFP medzi nájomcom SOCIO FAMILY, n.o.,  Levočská 1675/3A, 064 01 Stará 
Ľubovňa  a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.      
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Článok III.  
Prechodné a záverečné ustanovenia 

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

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ a 2 vyhotovenia 

nájomca. 
 

 
 
V Orlove, dňa 23. augusta 2018 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________               ____________________________  
              Prenajímateľ                       Nájomca 


