
DODATOK  č.1  

k  

Zmluve o nájme pozemkov a nebytových pozemkov 

uzatvorenej dňa 19.12.2016 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Prenajímateľ : 

 

Názov :                Gréckokatolícka cirkev, farnosť Beloveža 

Sídlo :                  Beloveža č. 11, 086 14 Hažlín, Slovenská republika 

Zastúpená :          ThLic. Michal ZORVAN, farár 

IČO :                   31 950 914 

Registrácia :        Ministerstvo kultúry SR v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode  

                            náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení 

                            neskorších predpisov 

 

/ ďalej len prenajímateľ / 

 

A 

 

Nájomca : 

 

 

Názov: 

 

Obec Beloveža 

So sídlom: Beloveža, PSČ 086 14, okres Bardejov 

IČO:   00321877 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:  SK35 5600 0000 0036 0511 3001 

Zastúpená: Jozef Kostura, starosta obce 

 

     / ďalej len nájomca / 

 

ČLÁNOK II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zúčastnené zmluvné strany dňa 19.12.2016 uzavreli Zmluvu o nájme pozemkov 

a nebytových pozemkov, ktorou  prenajímateľ ako vlastník nehnuteľnosti zapísanej na 



výpise z listu vlastníctva číslo 747 , k. ú. Beloveža, obec Beloveža, okres Bardejov 

odplatne prenecháva nájomcovi do dočasného užívania (nájmu) tam uvedené 

nehnuteľnosti. 

 

2. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené na základe vzájomnej, slobodnej, 

vážnej a určito prejavenej vôle sa dohodli na uzavretí Dodatku č.1 k tejto Zmluve 

o nájme pozemkov a nebytových pozemkov zo dňa 19.12.2016 s cieľom zosúladiť 

údaje uvedené v zmluve o nájme pozemkov a nebytových priestorov so skutočným 

stavom užívania nehnuteľností. 

 

 

ČLÁNOK  III. 

PREDMET DODATKU 

 

Účastníci tohto dodatku sa dohodli na zmene článku II. Zmluvy o nájme pozemkov 

a nebytových pozemkov tak, že v článku II, odsek 1 sa tento dopĺňa o nasledovné:  

 

Prenajímateľ je zároveň výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV 1129 

k. ú. Beloveža, obec Beloveža, okres Bardejov, a to konkrétne : 

- Pozemok – parcela E KN 3004/2, orná pôda o výmere 194 m2         

 

 

ČLÁNOK  IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Tento dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme pozemkov a nebytových pozemkov uzavretej 

medzi účastníkmi zo dňa 19.12.2016, je vyhotovený v dvoch exemplároch, s platnosťou 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení dodatku. 

 

2. Tento dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme pozemkov a nebytových pozemkov nadobúda 

platnosť dňom jeho podpísania zo strany splnomocnených zástupcov oboch zmluvných 

strán. Tento dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme pozemkov a nebytových pozemkov 

nadobúda účinnosť a začína tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme pozemkov 

a nebytových pozemkov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle prenajímateľa. Ustanovenia pôvodnej Zmluvy o nájme pozemkov a nebytových 

pozemkov, nedotknuté týmto dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom 

znení. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek 

omylu. Svoje prejavy vôle, obsiahnuté v tomto dodatku, zmluvné strany považujú za 

určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a  nie za nápadne nevýhodných podmienok.  

Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 

niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu 



s obsahom tohto dodatku tento dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme pozemkov 

a nebytových pozemkov k vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Beloveži, 14. 01. 2020    V Beloveži, 14. 01. 2020 

 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu: 

 

 

 

 

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

ThLic. Michal ZORVAN, farár   Jozef KOSTURA, starosta 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Beloveža  Obec Beloveža 

 

 

 

Schvaľujem : 

 

 

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

MONs. ThDr. Ján BABJAK SJ, PhD. 

prešovský arcibiskup a metropolita 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

 


