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DODATOK č. 3
K NÁJOMNEJ ZMLUVE ZO DŇA 18.06.2004

0000000000956283

uzatvorenej podl'a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 116/1990 Zb. o
nájme a podnájme nebytových priestorov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení ich neskorších predpisov
(ďalej len „dodatek")
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1 .1.

Prenajímatel'
Název:

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:

Sabinovská 16, P.O.BOX 106,820 05 Bratislava 25

IČO:

360 636 06

Dič:

2021 608 369

V zastúpení:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

IBAN:
(ďalej len „prenajímatel"')
1.2.

Nájomca
Obchodné meno: Nemocničná a.s.
Sídlo:

Holubyho 35, Pezinok 902 01

IČO:

35 865 679

Registrácia:

v Obch. registri Okres. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3178/B

V zastúpení:

Ing. Peter Kalenčík,MSc., predseda predstavenstva

(ďalej len „nájomca")
(prenajímater a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany")
2.

ÚVODNĚ USTANOVENIA

2.1.

Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 18.06.2004 Nájomnú zmluvu (ďalej len „nájemná zmluva"),
predmetom ktorej je nájem nehnuterností špecifikovaných v nájomnej zmluve (ďalej len
,,predmet nájmu").

2.2.

V roku 2018 prenajímateť finančne zabezpečil rekonštrukciu predmetu nájmu označenú ako
„zateplenie Nemocnice s poliklinikou v Malackách", čím okrem iného došlo k značnému
zhodnoteniu predmetu nájmu ako aj čiastočnej zmene pomerov, na základe kterých bola určená
výška nájemného, které je nájomca za užívanie predmetu nájmu prenajímaterovi uhrádzať.

2.3.

Zohiadňujúc infláciu za predchádzajúce obdobie vrátane roku 2018, zaokrúhlene na celé
stovkya zohiadňujúc zvýšenie nájemného o sumu 1.000,- € mesačne z dóvodu rekonštrukcie,
spomenutej v bode 2.2. vyššie, Zmluvné strany sa týmto dodatkem dohodli na zvýšení mesačnej

od 01.01.2019 do 31.12.2035 (204 mesiacov) je nájomca povinný platiť prenajímaterovi
čiastku 7.200,- EUR mesačne, so splatnosťou do 30 dňa nasledujúceho mesiaca za
predchádzajúci mesiac"

3.2.

Nájomné je nájomca povinný platiť na číslo účtu prenajímatera uvedeného v bode 1.1. tohto
dodatku. Suma sa považuje za splatenú až jej pripísaním na účet prenajímateTa.

3.3.

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy v znení jej neskorších dodatkov ostávajú nedotknuté.

4.

ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA

4.1.

Tento dodatok sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a zákona č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov.

4.2.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po jeho zverejnení podl'a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

4.3.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň potvrdzujú,
že ich spósobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v
predpísanej forme, prejavy vole zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne zrozumiterné, ich
zmluvná vornosť nie je ničím obmedzená, a tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne,
určíte a zrozumiterne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

4.4.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom po podpise
dodatku prenajímatel' dostane tri podpísané vyhotovenia tohto dodatku a nájomca dve
podpísané vyhotovenia tohto dodatku.

4.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s
ním súhlasia, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

O 6. AR 2019

V Bratislave, dňa ...................... .

(

/1,IJ.,{CLfiC//

J, /. Ob. j;;;/1

V Bratislave, dňa .......................
Nájomca:

Bratislavský samosprávny kraj

Nemocničná a.s.

Mgr. Juraj Draba, MBA, M.A.,

Ing. Peter Kalenčík • MSc.
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