
DODATOKč.7
k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1. januára 2013

Článok l.
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1, 014 01 Bytča
IČO: OO 321192, DIČ: 2020626399
v zastúpení Mgr. Miroslavom Minárčikom, primátorom mesta
na strane jednej lďalej len "prenajímateľ'?

a

Nájomca: Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o., so sídlom E. Lániho 253/1, 014 01 Bytča
v zastúpení JUDr Milošom Gerom, konateľom spoločnosti
IČO: 46877738

na strane druhej lďalej len "nájomca"?

ktorí súhlasne prehlasujú, že k všetkým právnym úkonom sú spôsobilí a oprávnení a uzatvárajú tento
dodatok č. 7 k nájomnej zmluve lďalej len .zmluvav/s nasledovným obsahom.

Článok II.

V zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy zo dňa 1 1 2013 článku lV , strany zmluvy sú povinné
každoročne uzatvárať dodatok k tejto nájomnej zmluve

ČlánokIll.
Predmet dodatku

V článku lV. nájomnej zmluvy - Nájomné - za rok 2020 predstavuje sumu vo výške 23,00 € I podiel,
(23,00 € x 15,40), spolu cena nájmu je vo výške 354,20 €

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Nájomca plne rešpektuje súkromie prenajímateľa a k ochrane jeho osobných údajov pristupuje
profesionálne a citlivo Nájomca potrebuje od prenajímateľa získať osobné údaje a to predovšetkým na
uzatváranie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám, s čím prenajímateľ súhlasí. Nájomca
zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré prenajímateľ poskytol nájomcovi akoukoľvek
formou a to v súlade so zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
mektorých zákonov.

Dodatok č 7 k nájomnej zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom prenajímateľ obdrží jeden
exemplár a nájomca jeden exemplár.

Ostatné články pôvodnej nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien .
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