
Dodatok č. 5 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona           

č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov zo dňa 29.3.2012 
 

 

Prenajímateľ:  Obec Likavka 

zastúpená   Ing. Mariánom Javorkom - starostom obce 

IČO:    00315362 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

   č. ú. 8338720001/5600 

                                   SK88 5600 0000 0083 8372 0001 

 

Nájomca:   Dobrovoľná požiarna ochrana SR – okresný výbor 

                                    Likavka 851  

 v zastúpení                Alena Milanová – riaditeľka OVDPO 

IČO:                          35995769 

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a. s. 

                                   č. ú.: 0330056314/0900 

                                   IBAN SK68 0900 0000 0003 3005 6314 

 

 

 

 

Preambula 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov zo dňa 29.3.2012 z dôvodu zmeny názvu organizácie nájomcu od 

21.1.2017. 
 

 

Článok 1 

PREDMET DODATKU ZMLUVY 

 

Zmena názvu organizácie nájomcu z Dobrovoľná požiarna ochrana SR – okresný výbor na 

Územná organizácia DPO SR Ružomberok. 

 

v zastúpení                 Alena Milanová – tajomníčka UzO DPO SR 

sídlo:                          Likavka 851 

IČO:                          35995769 

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a. s. 

                                   č. ú.: 0330056314/0900 

                                   IBAN SK68 0900 0000 0003 3005 6314 

 

 

 

 



Článok 2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Dodatok č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov     

zo dňa 29.3.2012. 

2) V ostatných ustanoveniach zostáva predmetná zmluva nezmenená. 

3) Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

4) Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na internetovom sídle prenajímateľa. 

5) Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia 

s ním a na znak súhlasnej vôle Dodatok č. 5 obojstranne vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Likavke dňa 20.01.2017                                      V Likavke dňa 20.01.2017 

 

 

 

Prenajímateľ: Ing. Marián Javorka   Nájomca: Alena Milanová 

                             starosta obce 


