
DODATOK č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE zo dňa 15.08.2017 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ: 
Názov:   Obec Pečovská Nová Ves 
Sídlo:   Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová ves 
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 
IBAN:   SK51 0200 0000 0000 0292 0572 (účet vedený vo VÚB, a.s.) 
IČO:   00327590 
DIČ:   2020711660 
 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
Nájomca: 
Názov:   EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo:    Ovocinárska 48 
   083 01 Sabinov  
IČO:    36449717 
DIČ:    2020004646 
IČ DPH:   SK2020004646 
IBAN:    SK24 0200 0000 0012 0525 2257, účet vedený vo VÚB, a.s. 
Zapísaná v:  spoločnosť s ručením obmedzeným  
    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
   oddiel Sro, vl. 10621/P 
Štatutárny orgán:  Ing. Anton Bujňák - konateľ  
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Predmet dodatku č. 1 

 
1. Predmetom dodatku č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa  15.8.2017 je zmena Článku V., odst. 1 s titulom 

„Trvanie a ukončenie zmluvy“, ktorým sa doba nájmu uzavretá na dobu určitú do 31.12.2019 
predlžuje uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves č. 176/2019 zo dňa 
11.10.2019 na dobu určitú  do 31.12.2020. 
 

2. Ostatné články Nájomnej zmluvy zo dňa  15.8.2017 zostávajú nezmenené. 
 

3. Tento Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

 

 



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si tento dodatok č.1 k 
Nájomnej zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento dodatok č.1 k zmluve uzavreli 
dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a že znenie tohto 
dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu na dôkaz čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 
 

5. Tento dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 
prenajímateľ aj nájomca obdržia po dva jeho vyhotovenia. 

 
 
 
 
V Pečovskej Novej Vsi dňa 28. októbra 2019.               
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
 
 
 
....................................................   .................................................... 
      Obec Pečovská Nová ves                    EKO SVIP, s.r.o 
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce         Ing. Anton Bujňák, konateľ 


