
 
DODATOK  č. 82/2020 

k Nájomnej zmluve č. 4/11 na užívanie hrobového miesta zo dňa 1.1.2010 uzatvorený v zmysle § 663 a 

násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov 

medzi 
Prenajímateľ:  OBEC ODORÍN  

 

so sídlom: 053 22 Odorín 266  

v zastúpení: Ing. Márií Goduľovej, starostky obce  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  

IBAN: SK66 0200 0000 0000 2722 5592 

Variabilný symbol: Pri platbe cez bankový účet je VS číslo nájomnej zmluvy  

IČO: 00329428 

DIČ: 2020717809  

a 

Nájomca 

 

Meno a priezvisko:   Margita Puškárová   

Dátum narodenia:        

adresa miesta trvalého pobytu:    Odorín   

 

Predmet dodatku 

 

Článok I. 

 

1. Predmetom tohto dodatku je predĺženie doby, na ktorú si nájomca uhrádza nájomné   za    

hrobového miesto č. 82 na  miestnom cintoríne v Odoríne.  

                                                                       Článok II. 

2. Nájomca uhradí na základe tohto dodatku nájomné za 1 hrobové miesto vo výške 20,-eur 

    za obdobie 10 rokov od 01. 01. 2020 – 31. 12. 2029.  

 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy, ktoré nie sú menené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v 

doteraz platnom znení.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu z ktorých po jej 

podpísaní obdrží každý účastník po jednom rovnopise.  

3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme hrobového miesta.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 

námietky.  

 

V Odoríne , dňa  27.12.2019  

 

   

Prenajímateľ: .......................................      ........................................... 

   Ing. Mária Goduľová     Nájomca   

                                  starostka obce     
 

Ako nájomca dávam týmto výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených  v tomto dodatku, za podmienok 

ustanovených v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, že tento súhlas 

so spracovaním osobných údajov  je platný počas celej doby trvania tohto dodatku a že ho počas doby trvania tohto dodatku 

nevezmem späť. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom. 

 

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

         Nájomc  


