
Dodatok č.l k Nájomnej zmluve č. 3/2010 zo dňa 27.01.2010 
uzatvorenej medzi: 

Prenajímateľ: P.M.S., S.r.O. 

sídlo: 951 73 Jelenec 74 
IČO: 35 928484. DI Č: 2021981588 
zastúpený: MUDr. ~tefan Vician. kOMtf"ľ 
bankové Spi vce 
číslo účtu: 

zapísaný" UbChOOnom registri Ukresneho sudu Nitra. oddiel: Sro, vložka č. : 164731N 

/ďalej len ,.prenajímatel"'! 

Nájomca: Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca DrSc. Zlaté Monvce 
sídlo: Bemolákova 4. Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
zastLipeny: JUDr. Ing. Martin Cimräk 
bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Zlaté Moravce 
čislo učtu: 023214390810900. (SK 370900000000023214390) 
Mestská príspevková organizácia 

/ďalej len "nájomca"l 

I. 
Preambula 

1.1 Nájomca uzatvorí I s prenajímaterom Nájomnú zmluvu Č. 312010 zo dňa 27.01.2010 (ďalej len 
"zmluva"), ku ktorej zmluvné strany uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 1 (ďalej len "dodatok" ). 

1.2 Prenajímateľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 
Č. l 6473/N je vlastníkom nehnuteľnosti nebytového priestoru v katastrálnom území Zlaté 
Moravce. obec Zlaté Moravce. s. č. 2042. na parcele Č. 145/1, zapísané v LV Č. 7246 na Správe 
katastra Zlaté Moravce. 

II. 

Prijaté zmeny 

2.1 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku nahrádzaj u doterajšie znenie ustanovenia čl. 111., bodu 
3 zmluvy nasledovným mením: 

Nakoľko nájomné a zálohové platby za opakované služby spojené s nájmom za mesiace január 
2014 afebruár 2014 mesačne vo výške 543.50 eur neboli nájomcom do dnešného dňa uhradené. 
tie/o budú nájomcom uhradené na účel prenajímateľa vedený v éSOB ť.400JI07178/7500 
na základefaktriry VySlovenej prenajímateľom so !'p/alnosťou 5 dni odo dňa jej vystavenia. 

Nájomca sa zaviizuje uhrádzaťprel1ajfmaleľovi dohodnutú výšku nájomného a zálohových 
platieb za opakované slulby spojené s nájmom spolu me~iGčne vo výške 541,50 eu, počnúc: 
mesiacom marec 2014 na základe/ak/riry vystavenej prenajímateľom. 



Platby sú spiatne vždy do i 5. dňa daného mesiaca za pf'(!dpokladu. že mijomca do 15. diw 
daného mesiaca obdrži/a/miru vystavenu prenajimaleľom oleo podle/ad lc úhrade, inale do 5 dní 
odo dna obdržonia/akrúry. a to na účel prenajímateľa vedeny v éSOB t .4003107178/7500. 
Nájomné a zálohové platby za opakovane slulby spojené s nájmom sa považujli za uhradené dňom 
ich pripísania na účet prenajímateľa. 

2.2 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku dopíňajú doterajšie znenie ustanovenia čl. V. nnluvy 
o nasledovné znenie : 

• nájomeoje povinny zabezpečiľ na vlastné náklady vsetky podmienky pre dodržiavanie BOZP 
počas doby prenájmu 

2.3 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávaju nezmenene, 

In. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento Dodatok č. l nadobuda platnosť a účinnosť momentom jeho podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami. 

3,2 Dodatok č.I bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží jedno 
vyhotovenie . 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú. že si Dodatok č.l prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento obsah 
vyjadruje ich slobodnu a vážnu vôľu. na znak čoho Dodatok č . 1 vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa 27.02.2014 

Prenajímateľ: 

/' l 
i0fl~. . ..ffi~~ 
XruOr. Št an Vician 

ko teľ 

spoločnosti P.M.S., s.r.o. 

P. PA. S ..... r. O. 
95' 73 RENEC 74 

to 3S 9'2.&484 [)It; 'lQ219ll\5&8 

V Zlatých Moravciach, dňa 

Nájomca: 
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JUDr. Ing. Martin Cimrák 
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