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Dodatok č.1  

k nájomnej zmluve 
uzavretý podľa Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

Prenajímateľ : 

Názov:  Obec Chotín 
Sídlo:  946 31 Chotín 486  
Štatutárny zástupca: Ing. František Magyari, starosta 
IČO: 00 306 461             
DIČ:                         2021046665   
Bankové spojenie:   VÚB a.s.  
Číslo účtu:           SK26 0200 0000 0000 2192 9142 
 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

Nájomca 

Meno a priezvisko:  Benjamín Szuh 
Trvalý pobyt:  946 31 Chotín 117 
Právne postavenie : samostatne hospodáriaci roľník (SHR),  
                                   zapísaný do evidencie Obce Chotín   18.11.2003 
IČO:    35 465 999 
Bankové spojenie:      VÚB a.s. 
Číslo účtu:                  SK78 0200 0000 0013 1679 5756 
 (ďalej len „nájomca“)  

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

(1) Prenajímateľ a nájomca (ďalej aj ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 20.12.2013 
nájomnú zmluvu č.383/2013 podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
v znení neskorších prepisov, predmetom ktorej bol nájom nehnuteľností v celkovej 
výmere 26,9193 ha,  
Vo vlastníctve prenajímateľa v podiele 1/1 k celku 

     (ďalej len „nájomná zmluva“ alebo „zmluva“). 
 

(2) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k  nájomnej zmluve, ktorým sa 
uvedená nájomná zmluva mení nasledovne: 

1. Čl. I. ods.1 znie:  
„1. Predmetom tejto zmluvy je nájom  nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov,  

v celkovej výmere 26,9193 ha, vo vlastníctve prenajímateľa, vedených na LV č. 
3748 v k.ú. Chotín ako: 
- parcela registra „C“ p.č. 5484, o výmere 58665 m2, orná pôda, 

- parcela registra „C“ p.č. 5486, o výmere 32926 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5202, o výmere 36135 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5203, o výmere 4088 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5204, o výmere 53852 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5506, o výmere 38926 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5500, o výmere 18091 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 7250, o výmere 17492 m2, orná pôda, 
- parcela registra „C“ p.č. 5377, o výmere 2016 m2, orná pôda, 
v podiele 1/1 k celku.“. 
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2. V Čl. I. ods.2  

Slová „v celkovej výmere 26,9193 ha“ sa nahradzujú slovami „v celkovej výmere 
26,2227 ha“. 

Ďalšie časti nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Článok 2 

(1) Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 01.10.2021. 

(2) Tento dodatok zmluvy sa uzatvára na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v 
Chotíne číslo 399/2021 zo dňa 02.08.2021, a číslo 412/2021 zo dňa 27.09.2021. 

(3) Tento dodatok zmluvy sa zverejňuje na webovom sídle Obce Chotín, v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a ods. 
1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

(4) Tento dodatok zmluvy bol vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jeden rovnopis dodatku zmluvy. 

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez 
výhrad a na znak súhlasu ho podpisujú 

 

V Chotíne dňa 30.09.2021 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ : 
Obec Chotín, zastúpená starostom obce  
Ing. František Magyari      ....................................... 
 

 

Nájomca: 
Benjamín Szuh       ........................................ 
  
 


