
Dodatok číslo 2  

k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.11.2013  
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

 

Prenajímateľ:  Obec Kordíky 

Kordíky 59, Kordíky, 

IČO: 00 313 530, 

   zastúpený starostom obce Jánom Záchenským, 

   email: obeckordíky@obeckordiky.sk, 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  LA - RA s.r.o.,  

sídlo Kordíky 57, 976 34 Banská Bystrica, 

IČO: 44 513 721, 

DIČ: 2022736276,  

zastúpený: Adriána Žabková, konateľ,  

zapísaný v OR SR Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 15838/S,  

(ďalej len „nájomca“) 

 

Dodatkom č. 2 sa zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.11.2013 v znení 

dodatku číslo 1 zo dňa 18.12.2014 mení nasledovne: 

 

Mení sa článok III. zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.11.2013 v znení 

dodatku číslo 1 zo dňa 18.12.2014, ktorý znie nasledovne: 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 960 Eur, ročne, splatnom mesačne po 80 

Eur v zmysle tejto zmluvy od 1.1.2023. .  

 

Tento dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.11.2013 v znení 

dodatku číslo 1 zo dňa 18.12.2014 bol vysvetlený a účastníkmi po prečítaní na znak súhlasu 

vlastnoručne podpísaný.  

Tento dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.11.2013 v znení 

dodatku číslo 1 zo dňa 18.12.2014 nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť v 

zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle povinnej osoby. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku stratia platnosť 

a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tohto dodatku.  

Účastníci prehlasujú, že plne chápu význam tohto právneho úkonu, že tento dodatok bol 

vyhotovený ich vôle, že ho uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nevýhodných podmienok, bez nátlaku a týmto dodatkom prejavujú svoju slobodnú vôľu, tento 

dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 

V Kordíkoch dňa ................... 

 

 

 
 

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

              Obce Kordíky                   LA - RA s.r.o.  

      Ján Záchenský, starosta         Adriána Žabková, konateľ    

               prenajímateľ                                 nájomca    

mailto:obeckordíky@obeckordiky.sk

