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Dodatok č. 2 

k ZMLUVE  O  NÁJME  NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV zo dňa 04.03.2014. 

 

č.j.: OCÚHS-S2020/00224-001 

Čl. I. 

Zmluvné strany. 

 

Prenajímateľ            :    OBEC  HORNÁ SÚČA 

                                         913 33  Horná Súča 233                                      

Zastúpený                  :     Ing. Juraj Ondračka ,  starosta obce 

IČO                            :     00311561 

DIČ                            :     2021091479 

Číslo účtu                   :    IBAN: SK54 0900 0000 0051 5264 3008  

Bankové spojenie       :    Slovenská sporiteľňa, a. s. 

 

(ďalej len prenajímateľ)  

a 

Nájomca                    :  DŠG Súča, s. r. o. 

      913 33  Horná Súča 251 

Zastúpený                   :  MUDr. Dušan Guller 

IČO                             :  47 615 222 

DIČ                             :  2024032043 

Číslo účtu                    :  IBAN: SK66 0900 0000 0050 5239 3777   

Bankové spojenie        :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

(ďalej len nájomca) 

 

po vzájomnej dohode zmenili a upravili týmto dodatkom nasledovné ustanovenia v hore 

uvedenej zmluve s účinnosťou od 01.03.2020.   

 

Čl. V 

Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním. 

 

Odsek 1 sa mení nasledovne: 

1. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu 

a to spotreba elektrickej energie a zemného plynu. Nájomca sa zaväzuje platiť štvrťročne za 

náklady na elektrickú energiu preddavok 70,00 EUR, za náklady na zemný plyn preddavok 

v sume 150,00 EUR. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.03.2014  

a Dodatku č. 1 zo dňa 30.5.2014 nedotknuté znením tohto dodatku ostávajú bez zmien 

a doplnkov. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických vyhotoveniach, prenajímateľ 

dostane po jeho podpísaní dve vyhotovenia a dve vyhotovenia sú určené pre nájomcu. 

 

V Hornej Súči, dňa  18.02.2020                                        V Hornej Súči, dňa  ........................... 

 

Prenajímateľ :                                                                         Nájomca: 
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Zápisnica o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov. 

 

 

1. Prenajímateľ:   OBEC HORNÁ SÚČA 

                             913 33  Horná Súča 233 

       zast. Ing. Jurajom Ondračkom , starostom 

 

odovzdáva  

 

a 

2. Nájomca:       DŠG Súča, s. r. o. 

       913 33  Horná Súča 251 

     zast. MUDr. Dušanom Gullerom 

 

                                         

preberá 
 

 

nebytové priestory v budove zdravotného strediska v Hornej Súči, súp. číslo 251 podľa 

projektu ObZS Horná Súča:: 

miestnosť  č. 14- vstupná hala so závetrím v 1/3 ...........6,00 m2  

miestnosť č. 15 – WC muži.............................................2,31 m2 

miestnosť č. 16 – WC ženy.............................................2,31 m2 

miestnosť č. 27 – čakáreň..............................................13,96 m2 

miestnosť č. 28 – príprava..............................................11,97 m2 

miestnosť č. 29 – vyšetrovňa obvod. lekára...................20,13 m2 

miestnosť č. 30 – fyzikálna liečba.................................14,03 m2 

miestnosť č. 31 – sklad.....................................................4,62m2 

 

 

3. Dňom 01.06.2014 prechádza užívacie právo k vyššie uvedeným priestorom na nájomcu. 

 

4. Táto zápisnica tvorí súčasť Zmluvy o nájme nebytových priestorov  č.j.633/2014 

     zo dňa  04. 03. 2014.   

  

 

 

V Hornej Súči,  dňa 30.05.2014. 

 

 

 

 

 

......................................................   ...............................................   

            prenajímateľ                           nájomca 


