
DODATOK č.l
k Nájomnej zmluve č. NZ/92/2014 uzatvorenej dňa 29.09.2014 medzi:

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Obec S t a n k o van y
Sídlo: 03492 Stankovany č. 133, SR
Zastúpená a oprávnený k podpisu:

JUDr. Vladimír Urban, starosta
IČO: 00315761
DIČ: 2020589736
Bankové spojenie IBAN: SK23 560000000083 11405001
(ďalej ako "prenajímatel"')

a

Nájomca:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Sídlo: Pri Váhu 6, Ružomberok, PSČ: 034 06
Zastúpená a oprávnený k podpisu:

Ing. Milan Mojš, prokurista a riaditeľ spoločnosti
Právna forma: Akciová spoločnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,

vložka č.10545/L.
IČO: 36 672 271
IČ DPH: SK 20222390043
bankové spojenie IBAN:SK60 5600 0000 008339280001

(ďalej ako" nájomca")

II.

Predmetom Dodatku č.l k nájomnej zmluvy č. NZ/92/20 14 je dohoda zmluvných strán na predÍžení
doby nájmu časti pozemku E KN parcela číslo 4194/8 v kat. území Stankovany v súvislosti so
zabezpečením prístupu k Čistiarni odpadových vôd Stankovany - Rojkov.

1. V bode 3.1. nájomnej zmluvy sa doba ukončenia nájmu mení z ,,12/2020" na ,,12/2025".

III.

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č.NZ/92/2014 uzatvorenej dňa 29.09.2014 sa
nemenia a ostávajú v platnosti.

Predlženie doby nájmu v zm~sle tohto DodatkN č.1 schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Stankovanoch uznesením č ... 8~1.1R...~.9.~.. zo dňa ..~~.: ..~.J~~9.....
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Tento Dodatok č.l je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží
prenajímateľ a tri vyhotovenia nájomca.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.l pred jeho podpisom prečítali a nemajú
k nemu pripomienky. Obsah Dodatku č.l je im jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu ho
dobrovoľne podpisujú.

Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po jeho zverejnení na webových sídlach zmluvných strán.

V Stankovanoch dňa Lt.{), ll. '&t?,t;o V Ružomberku dňa Itl(/. toJO

Prenajímateľ: Nájomca:

Obec Stankovany Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

JUDr. Vladimír Urban
starosta

Ing. Milan Mojš
prokurista a riaditeľ spoločnosti


