
DODATOK č. 6
K ZMLUVE O NÁJME PARKOVACIEHO STÁTIA reg.č. 52/2014

 (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

1. Prenajímateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpená:

f ďalej len ,,prenajímateľ’)

Slovenská republika, v správe Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
00607231
2020848368
SK2020848368

doc. MUDr. Ladislav Kužela, Csc., MPH, generálny riaditeľ 
Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ

2. Nájomca: MUDr. Sýkora František
trvalé bytom:
Dátum narodenia:
(ďalej len,,nájomca”)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI ods. 1 zmluvy o nájme parkovacieho státia reg.č.52/2014 (ďalej aj len 
„Zmluva“) dohodli na jej nasledovnej zmene:

Článok I.
Predmet Dodatku

1. V čl. V „Doba platnosti zmluvy“ sa ruší doterajšie znenie ods. 1 a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020.“

2. V článku III. Zmluvy „Nájomné a platobné podmienky“ bod 1. znie nasledovne:
„Nájomné za predmet nájmu, t.j. parkovacie státie č. 6 sa stanovuje dohodou zmluvných strán v 
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že 
nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné v sume 63,00 EUR s DPH / 1 mesiac, t. j. 52,50 EUR bez 
DPH/1 mesiac. “

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana 
obdrží jeden originál.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Dodatok je možné meniť iba písomným dodatkom podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že 
tento Dodatok neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje 
podpisy.
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V Bratislave, dňa

Za nájomcu:. Za prenajímateľa:

MUD kôra doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., 
aenerálnv riaditeľ

MPH

g. ravei reuiK 
:onomický riaditeľ
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