
  Číslo zmluvy: 

  04/1/2017 

 

Dodatok č. 4 

 k Zmluve  o nájme nebytových priestorov 

 Uzavretej v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov: 

  

Zmluvné strany 

 1/ P r e n a j í m a t e ľ :   

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš 

Sídlo: Nemocničná 1, 990 01  Veľký Krtíš 

Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Bartošík – riaditeľ 

IČO: 31908977 

DIČ: 2021701583, IČ DPH: SK2021701583 

Bankové spojenie:  s. 

IBAN:    

Registrácia: Zapísaný v registri neziskových organizácií na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, pod č. 

OVVS/NO-15/2002, zo dňa 30.12.2002. 

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

a 

  

 2/  N á j o m c a :  

RAO s.r.o. 

Sídlo: 972 28  Valaská Belá č. 386 

Konateľ spoločnosti: PaedDr. Terézia Fajerová 

IČO: 46 935 592 

DIČ:  2023972046 

IČ DPH: - 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

Registrácia: OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27509/R, deň zápisu: 08.01.2013. 

(ďalej ako „ nájomca“) 

Čl. I 

Predmet dodatku 

1. 

Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu  na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 došlo 

k dočasnému obmedzeniu užívania predmetu nájmu. 
2. 

Na základe   citovaného obmedzenia   Nájomcu v prevádzke,  sa zmluvné strany vzájomne dohodli o znížení 

nájmu za  obdobie - január 2021 až jún 2021  a to  v nasledovnom znení:  

 
Zmena Čl. IV Cena a platobné podmienky 

1.  

Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej výške nájmu  za obdobie január 2021 až jún 2021 vo výške 150,00 

eur  (slovom: jednostopäťdesiat eur  00/100), v zmysle rozpisu: 
 

 

 

 

 



  Číslo zmluvy: 

  04/1/2017 

 

Obdobie  

príslušného 

kalendárneho  

roka 

Dátum  

dodania 
Dátum splatnosti VS úhrady Cena nájmu 

Január 31.1.2021 15.1.2021 0412017 150,00 
Február 28.2.2021 15.2.2021 0412017 150,00 
Marec 31.3.2021 15.3.2021 0412017 150,00 

Apríl 30.4.2021 15.4.2021 0412017 150,00 

Máj 31.5.2021 15.5.2021 0412017 150,00 

Jún 30.6.2021 15.6.2021 0412017 150,00 

   

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 1. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim 

dňom, po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri  zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 

2. 

Dodatok bol  uzavretý slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez nátlaku alebo iných nevýhodných podmienok. 

3.  

Ostatné ustanovenie zmluvy, nedotknuté týmto  dodatkom, zostávajú  platné v plnom rozsahu. 

 4. 

Dodatok  bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom exemplári obdrží každá zo zúčastnených 

strán, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

Vo Veľkom Krtíši, dňa 2.1.2021 

  

  

  

.....................…....................…...........                                    ...................................................... 

za prenajímateľa   -podpísané                                                                 za nájomcu - podpísané 

  

 


