
DODATOK č. 1 
k 

ZMLUVE Č. 1/2015 O NÁJME POZEMKOV 
zo dňa 24.06.2015 

 
prenajímateľ: 

 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Istebné 
sídlo:   027 53 Istebné 
IČO:    319 025 70 
DIČ:   2020563094 
bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Dolný Kubín 
číslo účtu:  2306230457/0200 
IBAN:    SK74 0200 0000 0023 0623 0457 
zast.   Mgr. Alena Ďurčíková 
   Ing. Pavol Bystrický 
         (ďalej len ako „prenajímateľ“) 
 
a 
 
nájomca: 

 Obec Istebné  
sídlo:   Istebné 142, 027 53 Istebné 
IČO:    00 314 528 
zast.   Bc. Lýdia Fačková, starostka obce 
 (ďalej spolu len ako „nájomca“ a spolu s prenajímateľom aj „Zmluvné strany“)  
 
uzatvárajú tento dodatok k zmluve č. 1/2015 o nájme pozemkov zo dňa 24.06.2015 
v nasledovnom znení: 
 

ČLÁNOK I 
 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. I. zmluvy č. 1/2015 o nájme pozemkov zo dňa 24.06.2015 

sa mení v nasledovnom znení: 
 

1. Predmetom zmluvy je prenájom pozemkov vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je  výlučným 
vlastníkom v podiele vo veľkosti  1/1 nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísaných na: 
a) LV č. 380, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to: 

I. pozemku CKN parc. č. 175/1, záhrada o výmere 1656 m2; 
II. pozemku CKN parc. č. 175/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2; 

III. pozemku CKN parc. č. 174, ostatná plocha o výmere 4540 m2; 
IV. pozemku CKN par. č. 173/5, trvalý trávny porast o výmere 153 m2, ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN parc. č. 173, trvalý trávny porast o výmere 3837 
m2 ako diel 1 Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022  
vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 
Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne overeným Okresným úradom Dolný 
Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 
153/2022. Pozemok CKN parc. č. 173 po odčlenení dielu 1 tvorí nový pozemok 
CKN parc. č. 173/4, trvalý trávny porast s výmerou 3684 m2. Vyššie uvedený 
Geometrický plán č. 30216621-211/2021 tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

b) LV č. 1100, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  
I. pozemku CKN parc. č. 1630/13, trvalý trávny porast o výmere 41 m2,  ktorý bol 

odčlenený od pozemku CKN parc. č. 117/2 zastavaná plocha a nádvorie 



o výmere 41 m2 ako diel 2 Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 
11.03.2022  vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 
1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, úradne overeným Okresným 
úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 
22.03.2022, č. 153/2022. 

 
 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemkov ostávajú nezmenené. 
 

ČLÁNOK II  
 

 
 

1. Dodatok k zmluve č. 1/2015 o nájme pozemkov zo dňa 24.06.2015 bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom obce Istebné dňa 14.3.2022. 
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.  
 

4. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle obce, ktoré je nasledovné: https://istebne.samospravaonline.sk/web/index.php. 

 
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu dodatku 

porozumeli a súhlasia s ním, ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, nekonajú v 
tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasnej vôle tento dodatok 
obojstranne vlastnoručne podpisujú. 

 
prenajímateľ:                                                   nájomca: 
V Istebnom, dňa ........     V Istebnom, dňa ........ 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi                             Obec Istebné 
a.v. na Slovensku Istebné    zast. Bc. Lýdia Fačková, starostka  
zast. Mgr. Alena Ďurčíková 
         
 
V Istebnom, dňa ........ 
 
 
 
 
 
 
__________________________    
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi                             
a.v. na Slovensku Istebné      
zast. Ing. Pavol Bystrický 


