
DODATOK 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

medzi 

Nemocničná a.s. 
so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3178/B 
IČO: 35 865 679 
konajúca: Ing. Peter Kalenčík, MSc., predseda predstavenstva 
(ďalej len 11Nájomca") 

a 

Obec Závod 
so sídlom Obecný úrad Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 
IČO: 00310158 
konajúca: Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
(ďalej len 11Prenajímateľ") 
(Nájomca a Prenajímateľ ďalej spoločne len ako 11Zmluvné strany" alebo jednotlivo 11Zmluvná strana") 

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VIII. ods. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi nimi 
dňa 13.07.2020 (ďalej len 11Zmluva") dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len 11Dodatok"): 

1. Zmluvné strany sa na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Závod schváleného dňa 30.07.2020 
dohodli na zmene výšky nájomného, a to tak, že nové znenie Článku IV. ods. 1 a 2 Zmluvy je nasledovné: 

111. Nájomné za užívanie Predmetu nájmu podľa tejto Zmluvy sa stanovuje podľa všeobecne záväzného 
nariadenia obce Závod (ďalej Jen II VZN obce") na 1,- Eur (slovom: jedno euro) za 1 (slovom: jeden) rok. 

2. Nájomné je splatné ročne, a to najneskôr do 20-teho dňa druhého mesiaca príslušného roka i bez 
doručenia faktúry alebo vyúčtovania prenajímateľa. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady 
nájomného na bankový účet prenajímateľa {IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003} alebo deň 
prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 11 

3. Ustanovenia Zmluvy dotknuté týmto Dodatkom sa odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti pozmeňujú tak, 
aby boli v súlade s týmto Dodatkom. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú 
v nezmenenej podobe v platnosti. 

4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) origináloch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 
(dvoch) vyhotoveniach. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľný a je určitým prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, 
na znak čoho pripájajú svoje podpisy: 

V Malackách dňa Ooť' 0 9. .2020: V Závode dňa ť) {__ · 01.f .. 2020: 

Nájomca: 
r .ernocnlčná a.s. 

Holubyho 35 
902 01 Pezinok 

IČO: 35 865 679 
IC DPH: SK 2021745924 
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Prenajímateľ: 


