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Dodatok č.1  

 k Nájomnej zmluve 

 
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, § 9a ods.9 v spojení s § 9a ods.1 písm. c), ods. 2 a 5 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a 
lesných pozemkov  a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorú uzatvorili zmluvné strany  

 

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   
 

Nájomca:     
Meno a priezvisko:  Csaba Jalsovszki 

Rodné číslo:  830603/6629 

Dátum narodenia:  03.06.1983 
Bydlisko:  946 31 Chotín 848 

 

 

Článok 1 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2017 nájomnú zmluvu, predmetom zmluvy je nájom 

nehnuteľností vo vlastníctve obce Chotín, vedených na LV č. 3748 v k.ú. Chotín ako: 
- parcela registra „C“ p.č. 6110 o výmere  7924 m2, ostatné plochy, 

- parcela registra „C“ p.č. 6108 o výmere  3681 m2, záhrady, 

v podiele 1/1 k celku (ďalej len „nájomná zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 nájomnej zmluvy, ktorou sa dojednané 
podmienky nájmu menia nasledovne: 

 

Článok I. ods.3 nájomnej zmluvy znie: 
„3. V zmysle dohody zmluvných strán prenajatú nehnuteľnosť nájomca bude využívať na  

poľnohospodárske účely, na chov nasledovných zvierat: 
o sliepka max. 58 kusov,  

o perlička max 4 kusy,  

o zajac max 10 kusov,  

o ovce max. 3 kusy,  

o kôň max. 3 kusy,  

o alpaka max.  2 kusy,  

o koza max 2 kusy,  

o somár max 1 kus,  

o jeleň max 4 kusy, 

        pri dodržaní platných právnych predpisov a noriem.“. 
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Článok 2 

1. Tento dodatok zmluvy bol vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z toho každá zmluvná 
strana obdrží jeden rovnopis dodatku zmluvy. 

2. Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 03.01.2019.  

3. Uzatvorenie tohto dodatku zmluvy bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Chotíne číslo 590/2018 zo dňa 01.10.2018. 

4. Tento dodatok zmluvy sa zverejňuje v súlade s § 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) a § 47a Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

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

 

V Chotíne dňa 03.01.2019. 

 

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

Nájomca: 
Ing. Csaba Jalsovszki      ........................................  
 
 
 


