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DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
 

uzavretý v súlade s bodom 7.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.05.2019 

podľa  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, 

zákona č.138/1991 Z. z. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o majetku obcí„), s prihliadnutím na Uznesenie Obecného Zastupiteľstva v Šarišských 

Michaľanoch XVII-9/2020 zo dňa 17.12.2020      

 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ :  Obec Šarišské Michaľany    

(vlastník)   Sídlo:    ul. Kpt. Nálepku 18,  

       082 22 Šarišské Michaľany 

    IČO:    327 808  

    Zastúpený:   Mgr. Jozef Mačo – starosta obce 

    Bankové spojenie:  VÚB Prešov 

    Číslo účtu:   2226572/0200 

                                               IBAN:                         SK76 0200 0000 0000 0222 6572                                          

 

 (ďalej len „prenajímateľ“)  

 

 

Nájomca :   VUDENT, s.r.o. 

Sídlo:     Prešovská 169/4,  

   082 22 Šarišské Michaľany 

Zastúpený:     MDDr. Jozef Marcinko, konateľ  

IČO:                           47 321 741 

Zapísaný:   OR OS Prešov, Oddiel: Sro,  

Vložka číslo 28300/P 

Telefón:  .................................................. 

E- mail:  .................................................. 

    Bankové spojenie:  .................................................. 

    Číslo účtu:  ….............................................. 

    IBAN:                         ................................................. 

(ďalej len „nájomca“)   
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Článok  I. 

Predmet dodatku 

 

1. Čl. I - Predmet nájmu – sa mení takto:  

 

1.1/ Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove nákupného 

strediska s. č. 169/4 na parcele CKN 486/2 v k. ú. Šarišské Michaľany, zapísaný na LV č. 1234  

-  nebytových priestorov o celkovej výmere 97,37 m2:  

 

o priestory pre lekárske a zdravotné služby   59,68 m2  

o prevádzkové priestory     29,87 m2  

o ostatné priestory (sociálne zariadenia, schody, chodby)   7,82 m2  

        
 

1.2/ Predmet zmluvy – nebytové priestory o celkovej výmere 97,37 m2 bez vnútorného 

vybavenia a zariadenia - sa prenajíma v súlade s § 9a) ods. 9  písm. c) zákona o majetku obcí. 

Nájom bol schválený uznesením obecným zastupiteľstvom  č. V-12/2019 zo dňa 02.05.2019  

a uznesením č. XVII-9/2020 zo dňa 17.12.2020 ako nájom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  (ďalej len „uznesenie obecného zastupiteľstva„).  

1.3/ Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení spočíva : 

o v zriadení novej stomatologickej ambulancie z dôvodu, že súčasné priestory nevyhovujú 

z hľadiska priestorovej dispozície a logistiky 

o vo významnom navýšení počtu ošetrených pacientov  

o v rozšírení a skvalitnení lekárskej starostlivosti v obore stomatológia s plánovaným 

rozšírením o stomatochirurgické zákroky, dentoalveolárne operácie, implantológiu 

a dentálna hygienu  

o vo vykonaní stavebných úprav pre zriadenie stomatologickej ambulancie realizuje nájomca 

na vlastný náklad 

o rozšírenie priestorov stomatologickej ambulancie pre umiestnenie RTG panoramatického 

CT prístroja 

o skvalitnenie lekárskej starostlivosti v obore stomatológia rozšírením o prevádzku RTG 

panoramatického CT prístroja   

o stavebné úpravy pre umiestnenie RTG panoramatického CT prístroja realizuje nájomca na 

vlastný náklad. 

 

2. Čl. IV – Nájomné – sa mení takto:  

 

4.1/ Ročné nájomné je medzi účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté na sumu 1 111,30 €  

(slovom: TisícStoJedenásť EUR tridsať centov).   

 

4.2/ Nájomné bude  splatné vopred a to mesačne  vždy  ku 25. dňu mesiaca  na účet 

prenajímateľa  uvedený v záhlaví zmluvy. Výška mesačného nájomného predstavuje sumu  

92,61 €. Podkladom na úhradu nájomného bude táto nájomná zmluva v spojení s oznámením 

podľa bodu 4.4/.  
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4.5/ V cene nájmu nie sú  zahrnuté náklady za energie – elektrická energia, plyn a vodné 

a stočné. 

 

3. Čl.VI – Práva a povinnosti zmluvných strán – sa mení takto:  

 

6.1/Prenajímateľ protokolárne odovzdá prenajaté  nebytové priestory v stave v akom sa 

nachádzajú ku dňu platnosti nájomnej zmluvy a dodatku č.1. Nájomca sa so stavom predmetu 

nájmu oboznámil prostredníctvom prenajímateľa fyzicky a vizuálne na mieste a berie v procese 

uzatvárania zmluvy a dodatku č.1 uvedený stav na vedomie.  

 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že potrebné stavebné úpravy, aby bol predmet nájmu 

využívaný ako stomatologická ambulancia (ďalej ako „rekonštrukcia č. 1“)  vrátane stavebných 

úprav nevyhnutných pre umiestnenie RTG panoramatického CT prístroja (ďalej ako 

„rekonštrukcia č. 2“) vykoná nájomca  na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, bez 

nároku na protihodnotu toho, o čo sa zvýši hodnota prenajatej veci (§ 667 Občianskeho 

zákonníka) pri skončení nájmu. Nájomca sa zaväzuje, pod hrozbou odstúpenia od zmluvy 

ukončiť rekonštrukciu č. 1 v termíne do 31.12.2019. Nájomca sa zaväzuje, pod hrozbou 

odstúpenia od dodatku č. 1  ukončiť rekonštrukciu č. 2 v termíne do 31.12.2021. 

 

Článok II.  

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1.Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti.   

 

2.Dodatok  je platný dňom jeho podpísania a účinnosť nadobudne 01.02.2021, najskôr však  

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.  

 

3.Dodatok je vyhotovený v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jednom obdrží prenajímateľ a 

jeden nájomca.  

 

4.Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam dodatku porozumeli čo do 

obsahu i rozsahu, tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvného vzťahu  dobrovoľne plniť. 

 

 

V Šarišských Michaľanoch dňa 18.01.2021 

 

 

Za  prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

 

_____________________________   ______________________________

        

            Mgr. Jozef Mačo              MDDr. Jozef Marcinko  
 

 
Dodatok bol zverejnený dňa:  18.01.2021 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa:  01.02.2021 


