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Dodatok č.2
k

zmluve o nájme nehnuteloností
uzatvorenej podl'a ust. $ óó3 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení a podl'a
ustanovení zákona č. 1l611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových pľiestoľov v znení neskorších predpisov

dřla22.12.2016

Obec VígI'aš
so sídlom Zvolenská č,. l, 962 02 Vígľaš
IČo: oo 32O 382
zastúpená Ing. Róbert Záchenský - staľosta obce
bankové spojenie: vÚg uanka a.s. Zvolen
IBAN: SK35 0200 0000 0000 02922412

(ďalej len,,prenaj ímateľ")

MUDr. Anna Kľinovičová, s.ľ.o.
so sídlom Zvolenská č,.13016,962 02 Vígľaš
lČo: goso:ol:
DIČ:20Ż2813066
bankové spojenie: SLSP a.s. Zvolen
IBAN: SK42 0900 0000 0004 0380 3748

(ďalej len,,nájomca")

Zmluvné stľany uzatvorili medzi sebou dřn 22.12.2016 Zmluvu o nájme nehnuteľností
(ďalej len ,,Zmluvď'), na základe ktorej prenajímateľ prenajal nájomcovi na dobu neuľčitú
predmet nájmu pľesne špecifikovaný v článku IZm|uvy.

II.
Zmluvné strany sa dohodli na zlnene Zmluvy, ato tak, Že ČHnok III Zmluvy sa mení

anahľádzanovým textom, ktory znie:

Za užívanie nebytových priestorov uvedenýcľl v Členku I. tejto zmluvy je nájomca
povinný platiť pľenajímatel'ovi nájomné v dohodnutej vyške 1,- € ročne za Pľedmet
nájmu, za obdobie ľoku 2020 a ľokov nasledujúcich, a to z dôvodu záujmu
zachov aria poskytovania služieb náj omcu v obci pľenaj ímateľa.

a

2.

I.

III.

Zmluvné strany sa dohodli na Znene Zmluvy, a to tak, Že čHnok V ods. 1 Zmluvy sa
mení a nahrádzanoým textom, ktoý znie:



l. Nájomné podľa Članłu III tejto zmluvy v sume 1,- € je nájomca povinný platiť
pľenajímatęľovi 1x ročne v termíne splatnosti faktúry, ktoru vystaví prenajímateľ

najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho ľoka.

Zmluvĺé strany sa đohodli, že v ostatných častiach nedochádza k zmene Zmluvy

v.

1. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej , vážnej, určitej a zrozumiteľnej
vôlę všetkých zmluvných strán, ani jedna znich ho neuzavľela v tiesni, v omyle ani za
nápadne newýhodných podmienok.

2. Zm\lvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu ana znak
súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

3' Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotovęniach.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania aúěinnosť dňom

nasledujúcim po jej zveľejnení na webovom sídle prenajímateľa.
5. Uzatvorenie tohto dodatku bolo vopred schválené uznesením obecného

zasfupiteľstva obce Vígľaš č,. 7512020 zo dťla 20.08.202a, pričom obecné zastupiteľstvo
výslovne súhlasilo so znením tohto dodatku, a to z dôvodu hodného osobitného zĺeteľa,
ktoým je utváľanie podmienoknazabezpeěenie zdľavotnej starostlivosti pre obyvateľov obce
Vígľaš a obyvateľov okoliých obcí podľa $ 4 ods. 3 písm. h) zákoĺa č:. 36911990 Zb.
o obecnom zĺiađęní v zneĺí neskoľších pľedpisov.

Vo Vígľaši, dřta 27.08.2020
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