
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 4.3.2010 

uzavretej podľa § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky 

zákonník) 

Zmluvné strany: 

1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava 

Sídlo: Kluknava č. 684, 053 51  

IČO: 31966268 

Zast.: Mgr. Jozef Palenčár (farár)  

ďalej len  p r e n a j í m a t e ľ, 

 

2. Obec Richnava 

Sídlo: Obecný úrad Richnava č. 261 

IČO: 00329525 

DIČ: 2021331510 

Bankové spojenie: SK24 5600 0000 0034 5207 3001 

Zast.: Ivan Dunka, starosta obce 

ďalej len n á j o m c a,  

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

Dňa 4.3.2010 prenajímateľ a nájomca uzatvorili zmluvu o nájme, predmetom ktorej je 

nehnuteľnosť v katastrálnom území Richnava zapísaná na liste vlastníctva č. 560 vedená 

Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ č. 2/1 – zastavané plochy 

a nádvorie o výmere 3 881 m2.  

 

II. Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení článok III. Doba nájmu bod 

3.1. Zmluvy o nájme takto: 

 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.03.2025. Ukončenie 

Nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa ako vlastníka predmetu nájmu je vylúčené po celú 



dobu trvania nájmu, a to s poukazom na podmienky v rámci projektu revitalizácia centra obce 

Richnava, čo prenajímateľ berie na vedomie podpisom tejto zmluvy. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

1. K platnosti a právnej záväznosti tohto Dodatku sa okrem podpisu štatutárneho zástupcu 

farnosti vyžaduje aj jeho schválenie a podpísanie spišským biskupom, inak je od 

počiatku neplatný. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

3. Účastníci prehlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, s jeho obsahom bez 

výhrad súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne v 4 vyhotoveniach podpísali. Každý 

účastník Dodatku obdrží jedno vyhotovenie, pričom 2 vyhotovenia sú určené pre 

Okresný úrad Gelnica, katastrálny odbor na účely zápisu nájomného vzťahu.  

4. Ostatné články Zmluvy o nájme zo dňa 4.3.2010 zostávajú nezmenené. 

5. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme schválilo Obecné zastupiteľstvo v 

Richnave Uznesením č. 137/2020 dňa 25.02.2020. 

 

V Richnave, dňa 03.03.2020 

 

 

 

 

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

      PRENAJÍMATEĽ       NÁJOMCA 

 

 

 

  


