
Dodatok Č. 1

k Zmluve o podnájme nebytových priestorov

uzatvorenej dňa 25.9.2018 (d‘alej aj len „Zmluva“) v zmysle ustanovenia ~ 6 a nasl. Zákona Č.
116/1990 Zb. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

dohodnutý jej zmluvnými stranami

Nájomcom: LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Zastúpený konateľom — Lucia Hájniková
IČO: 44 852 142
iČ DPH: SK2022849774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Malacky
IBAN: SK18 5600 0000 0032 7555 6001

a

Podnájomcom: Meduni s.r.o.
Jablonové 631, 900 54 Jablonové
Zastúpený konateľom — MUDr. Michal Patočka
IČO: 50 343 955
DIČ: 2120289644
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK15 0200 0000 0036 9298 4453

ktorým sa mení Zmluva takto:

1. V či. II. Zmluvy sa mení odsek 1. tak, že tento po zmene a dopinení znie:
„Predmetom podnájmu podľa vyššie uvedenej zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa
v Zdravotníckom stredisku o celkovej výmere 106,02 m2, pričom z toho predstavuje:

Ambulancia 1 vo výmere 17,24 m2
Ambulancia 2 vo výmere 18,60 m2
Čakáreň vo výmere 23,69 m2
Vstupná miestnosť vo výmere 15,30 m2
Vstupná miestnosť vo výmere 17,54 m2
Spoločná miestnosť vo výmere 6,81 m2
WC — muži vo výmere 2,17 m2
WC — ženy vo výmere 4,67 m2.

2. Graficky znázornený pódorys a výpočet plóch vrátane umiestnenia predmetu podnájmu tvorí
PríI. Č. 1 tohto Dodatku č. 1., ktorá dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 nahrádza prílohu č.1.
Zmluvy.



3. Ustanovenie či. IV. ods.1. Zmiuvy sa mení tak, že znie : „Zmluvné strany sa vzájomne dohodli
v zmysle zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov na výške
podnájomného za podnájom predmetu podnájmu vzmysle tohto Dodatku č. 1 a na výške
úhrad spojených s užívaním predmetu podnájmu ako i na spósobe ich platenia nasledovne:

. Podnájomné za predmet podnájmu v zmysle tohto Dodatku č. 1 v celkovej výške 2 804,70 EUR
bez DPH za rok, t.j. 233,73 EUR bez DPH za mesiac.
V tejto cene sú zahrnuté náklady za

o vodné a stočné
o vývoz smetla
o spotreba eiektrickej energie v objekte kotolňa.

. V podnájomnom nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, plynu slúžiace na
vykurovanie a cena za upratovacie služby.“

4. Ustanovenie Čl. lv. ods. 3. Zmluvy sa mení tak, že znie: „Náklady za spotrebu elektrickej energie
budú podnájomcom uhrádzané na základe faktúry vo výške zodpovedajúcej skutočnej
spotrebe podnájomcu v predmete podnájmu zistenej osobitnými meracími zariadeniami
inštalovanými pre predmet podnájmu a na základe došlej faktúry od dodávateľa elektrickej
energie.“

5. Ustanovenie Čl. IV. ods. 4. Zmluvy sa mení tak, že znie: „Náklady za spotrebu plynu budú
podnájomcom uhrádzané formou fakturácie zálohovo, ako opakované zdaniteľné plnenie za
príslušné fakturačné obdobie vo výške 30,- EUR s DPH/mesiac.

6. Ustanovenie Čl. IV. ods. 5. Zmluvy sa mení tak, že znie: „Ročné vyúčtovanie plynu bude
vykonané na základe skutočnej spotreby plynu podľa vystavených faktúr oci dodávateľa plynu
podťa užívanej plochy.“

7. Ku dňu účinnosti tejto dohody je podnájomca povinný odovzdať póvodný doterajší predmet
podnájmu v riadnom stavebnom a technickom stave s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie nájomcovi o čom strany spíšu protokol Dňom nadobudnutia účinnosti tohto
Dodatku č. 1 podnájomca súčasne preberá nový - náhradný predmet podnájmu ‚ pričom aj
o odovzdaní predmetu podnájmu vyhotovujú strany písomný protokol.

8. Všetky ostatné týmto Dodatkom Č. 1 nedotknuté ustanovenia Zmluvy o podnájme nebytových
priestorov zo dňa 25.9.2018 ostávajú naďalej bez zmeny v platnosti.

9. Tento Dodatok Č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.9.2018 sa
vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých Po podpísaní každá zmluvná strana obdrží jedno jeho
vyhotovenie.

10. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.9.2018 nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spósobom ustanoveným príslušným
právnym predpisom.



11. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým obsahom zmluvných podmienok, ktoré sú v
tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 25.9.2018 uvedené na
základe ich slobodnej a pravej vóIe a na dókaz toho, čo je vyššie uvedené pripojujú pod tento
Dodatok Č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Zo ciňa 25.9.2018 svoje podpisy.

12. Uzavretie tohto dodatku odsúhlasil prenajímateľ a vlastník Obec Lozorno súhlasom zo dňa
10.04. 2019.
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