
Dodatok Č. 4 

k zmluve o nájme technickVch zariadeni C. Jj ·08 -04· 28·' A OS LOX med. 

Zmluvné strany: 

medzi 

Sldlo, 
I{ DPH, 
I{O, 
lápis v registri: 
Bank. spojenie: 
V zastúpení: 
Oprávnený jednať: 

linde Gas k.s. 

Odborárska 23, 831 02 Bratislava 
SK2020337044 
313 7386 1 
Obchodnv register OS Bratislava l, odd.: Sr, vložka císlo: 21 7/B 
Tatra banka a.s. , Bratislava, (, ú~tu: 2670000340/1 100 
Ing. Peter Purdes, riaditel'spoloenosti 
Andre; Tomlk, obchodnv zasrvpca 
Peter Podrouiek. vedúci predajnej kancelilrie 

(dolej len linde) 

a Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Sldlo, 
I{ DPH, 
I{O, 
lápis v registri: 
Bank. spojenie: 
V zastúpeni: 

Obalové konto: 

Bernolákova 4,953 Ol Zlaté Moravce 
SK 2020396433 
173360 15 

(. ú/tu, 0232143908/ 0900 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, riadileľ 

661600380 
(ďalej len lákal nik) 

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o najme technickych zariadeni, ktorú zmluvné strany uzavreli dňa 
01 .0S.2008 (ďalej len zmluva) 

I. Predmet dodatku 

Č lánok III. DOBA PlATNOSTI bod 1. zmluvy sa mení nasledovne: 
Zm luva nadobúda úť innosť od 1.9.2013 do 31 .10.101 S. 

II . Záverelné ustanovenia 

zmluvné strany sa dohodli, te ustanovenia zmluvy vyslovne nezmenené tvmto doda tkom ostávajú platné 
a uf inné. 
Doda tok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho pre ka!dú zmluvnú stranu l vyhotovenie. 
Dodatok nadobúda platnosť a ú ~i nnosť dnom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

v Bratislave, a 06.09.2013 
06.09.201 

rej T , obc ny zá stupca 
eter Podroužek, ved' ci predajnej kancelárie 

Za Linde Gas k. s. 

~ 
Linde Gas k.s. 

rullO\f$kA 3, 3] l 06 8rali~va 
,ť OPH, SKlOlOJ11044 

'(0, l1171161 @ 

v 21atých Moravciac h, dňa.l~ . q . .to/& 

:"' -"'". <" ... ~ .. , .. ~.~. -.! -
' , ' :~;I' . • '1 ., .,1(\." .... nl ,~ 

....• ' .'. "" I o:e , 

JUDr. Ing. Martin Cimrak., riaditel' 
Za Mestská nemocnica Prof. MUDr. 
Rudolfa Korca,DrSc. Zl ate Moravce 
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