
DODATOK č. 1 

ku nájomnej zmluve o užívaní verejného priestranstva zo dňa 1.10.2004 

uzavretej medzi stranami 

 

 

1) Prenajímateľom: 

 

Názov:  Obec Čaňa  

Zastúpená:  Michalom Rečkom, starostom obce 

Sídlo:   Osloboditeľov 22,  044 14 Čaňa 

IČO:   00 324 060 

DIČ:   2021235887 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.,  Košice 

IBAN:   SK72 5200 0000 0000 0878 2692                    
( ďalej len „prenajímateľ“) 

 

2) Nájomcom: 

 

Obchodné meno: Alžbeta Szilágyiová J U S I C O 

Sídlo:   Tichá 12, 04414  Čaňa 

IČO:   30306981 

DIČ:   1031705543 

Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Košice – okolie č. 806-1192 

( ďalej len „nájomca“ ) 

 

Dňa 1.10.2004 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzavretá zmluva, ktorej predmetom je 

prenájom verejného priestranstva vo vlastníctve prenajímateľa - časť pozemku C KN  parcely 

č. 1024/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Čaňa, okres 

Košice – okolie, zapísaného na LV č. 1796 o výmere 25 m
2
,  na ktorom je umiestnená bunka 

nájomcu (ďalej len „zmluva“). 

 

Zmluvné strany v zmysle Čl. IV. Bod 2 Nájomnej zmluvy, uzatvárajú tento Dodatok č. 1, 

ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne: 

 

Doterajší Čl. III zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza novým v tomto znení:  

  

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2029. Nájomca sa zaväzuje realizovať na 

predmete nájmu svoj podnikateľský zámer, ktorý je prílohou tohto dodatku počas doby nájmu 

podľa prvej vety tohto článku zmluvy. 

Nájomca pozemku sa zaväzuje udržiavať čistotu na prenajatom pozemku.“ 
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Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Uzavretie  tohto  dodatku  bolo  schválené  uznesením  Obecného  zastupiteľstva  Obce  Čaňa 

 č. 92/2014 zo dňa 19.9.2014. 

Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je podnikateľský zámer nájomcu zo dňa 17.9.2014. 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po jeho zverejnení v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

 

V  Čani  dňa  26.9.2014 

 

 

 

Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michal Rečka, starosta obce       Alžbeta Szilágyiová  JUSICO 
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