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Dodatok č. 3 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
zo dňa 27.02.2008  

 
Zmluvné strany: 

 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín 
Sídlo: ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 
zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ 
IČO: 00634905 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
a 
 
B. Braun Avitum s.r.o. 
Sídlo: Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 
zastúpený: Ing. Petr Macoun, Ph.D a MUDr. Martin Kuncek, konatelia 
IČO: 31 383 963 
Zapísaný v obchodnom registri vednom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, 
vložka 7939/B 
(ďalej len „Nájomca“) 
 
vzhľadom k tomu, že zmluvné strany dospeli k úplnej a vzájomnej zhode nižšie 
uvedených skutočnostiach, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa a roku tento Dodatok č. 3 k 

Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.02.2008 (ďalej len „Dodatok“) 
v nasledovnom znení:  

 
I. 

Článok VI. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu ods. č. 2 Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 27.02.2008 sa dopĺňa o písm. ca) v nasledovnom 
znení: 
 
„ca) likvidovať nebezpečné odpady nájomcu, zaradené podľa vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, podľa nasledovného zoznamu; kategória N – nebezpečný: 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

20 02 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť“  

                       
II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia tohto dodatku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 
oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 
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3. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sa dohodli na jeho obsahu a 
uzatvárajú ho na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že nekonali v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok.  

             
V Bratislave  
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín   B. Braun Avitum s.r.o. 
 
 
 
_________________      ____________________ 
PhDr. Jozef Mintál, MBA     Ing. Petr Macoun, Ph.D, 
riaditeľ       konateľ 
 
 
 
        _____________________ 
        MUDr. Martin Kuncek, 
        konateľ 


