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Evidenčné čislo zmluvy: 

Dodatok č. 9 
(inflačný dodatok) 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov 
ev. č. T 0482/2003 zo dňa 31.03.2003 

Zmluvné strany: 

Názov: 

V zastúpení: 

IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „prenajímateľ) 

Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR „BYSTRÁ" 
032 03 Liptovský Ján 
JUDr. Ladislav Hrobárik 
riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 
73 55 40 
SK2021783368 
2021783368 
Štátna pokladnica 
7000174010/8180 

Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 

IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia: 

(ďalej len „nájomca" 

Slovák Telekom, a. s. 
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Ing. Pavol Bojnanský, senior manažér rozvoja mobilných sietí, 
splnomocnený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovák 
Telekom.a.s. 
Ing. Jozef Fehér, manažér výstavby, splnomocnený na základe 
Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom,a.s. 
35 763 469 
SK2020273893 
2020273893 
Tatra banka, a.s. 
2622021710/1100 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B 

(prenajímateľa nájomca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Článok I 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany dňa 31.03.2003 uzavreli Zmluvu o nájme nebytových priestorov a ostatných 
priestorov ev. č. T 0482/2003, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o ploche 15 m2, 
nachádzajúcich sa na 7.poschodí objektu zapísaného na LV č. 392 spravovanom Katastrálnym 
úradom v Žiline, Správou katastra Liptovský Mikuláš, nachádzajúcej sa na parcele č. 3412/23, súp.č. 
286,kat.územie Liptovský Ján a nájom ostatných priestorov na streche nehnuteľnosti o ploche 5m2, 



nachádzajúcej sa na objekte zapísanom na LV č. 392 spravovanom Katastrálnym úradom v Žiline, 
Správou katastra Liptovský Mikuláš, nachádzajúcej sa na parcele č. 3412/23, súp.č. 286,kat.územie 
Liptovský Ján, a to za účelom osadenia nosičov antén a telekomunikačnej techniky (dálej len 
„Nájomná zmluva"). Nájomná zmluva bola neskôr zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 až 8. 

2. Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky oficiálne vyhlásil ročnú mieru inflácie za rok 
2010 vo výške 1 %, zmluvné strany sa v súlade s ust. čl. II bodu 5. Nájomnej zmluvy dohodli na 
uzavretí tohto Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve, ktorým zvyšujú doterajšie dojednané nájomné o 
sumu zodpovedajúcu uvedenej ročnej miere inflácie, a to nasledovne: 

„Doterajšie dojednané nájomné za predmet nájmu podľa Nájomnej zmluvy v sume 25 W,28€ slovom 
dvetisícpätštodesať celých dvadsaťosem eura sa odo dňa účinnosti tohto dodatku mení na sumu 
2535,38C slovom dvetisícpätštotridsaťpäťcelých tridsaťosem eura." 

1. Zmena tohto dodatku je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Všetky ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v 

platnosti. 
3. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účin

nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy
plnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a 
účelu tohto dodatku. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákonač. 546/2010 Z.z., ktorým 
zákonom bol novelizovaný Občiansky zákonník. 

5. Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oznámiť nájomcovi deň zverejnenia dodatku v zmysle zákona č. 
546/2010Z.z. 

6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a dva 
nájomca. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

Článok II 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

i 3 OKT. 2011 
Za prenajímateľa: Za nájomcu: 

V Liptovskom Jáne, dňa 
1 e -io- 2011 

V Bratislave, dňa 
Za nájomcu: 

JUDr. Ladislav Hrobárik 
Riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 

Slovák TelekoVi, a. s. 
Ing. Pavol Bojnanský 

Senior manažér rozvoja mobilných sietí 

• • B Y S T R Á " 
032 03 Liptovský Ján 

Kúpeľno-rehabilitačný 
ústav MV SR 

Slovák Telekom.a.s. 
Ing. Jozef Fejsáf 

Manažér výstavby 
Slovák Telekom, a.s. 
Kar.džičova 10,825 13 Bratislava 
IČO: 35 763*6? 
'Č OPH: SK2020273893 
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