
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.  65/2018/NZ 

 

Prenajímateľ:  Žilinský samosprávny kraj 

v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši  

Jégého Dolný Kubín 

   so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

   zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ 

   bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1053 

   IČO: 00 634 905 

   DIČ: 202 056 37 54 

   (ďalej len "prenajímateľ") 

a 

Nájomca:        Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 

              Sídlo : Nemocničná č.1944/12, 026 01 Dolný Kubín 

             Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu: 

      RNDr., Mgr. Mária Varmusová 

                             Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

                             účet č. : 7000137295/8180  

                             IČO : 00634883 

                  DIČ : 2020563743 

                            (ďalej len "nájomca") 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou Zmluvu o nájme nebytových priestorov (ďalej 

len zmluva), predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 

54,00 m2 nachádzajúcich sa v areáli Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L 

Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  

postavenej na pozemku KN parc. č. 845/6 v k.ú. Obce Dolný Kubín a zapísanej na LV 

č. 994 vedenom Okresným úradom v Dolnom Kubíne, katastrálnym odborom (ďalej 

len "nehnuteľnosť") za účelom parkovania osobných automobilov. 

 

2. V súlade so Zásadami  hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 

samosprávneho kraja, č. 21. bod 1.3 b) prenajímateľ predlžuje nájomnú zmluvu do 

31.12.2020. 

 

3. Na predmet nájmu bol v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010 v znení neskorších dodatkov 

vypracovaný a zverejnený Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. OVS – 

02/2017  časť 65. 

 

 

 

 



 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. V Článku VI. sa v bode 1 doterajšie slovné spojenie „do 31.12.2018“ nahrádza 

znením „do 31.12.2020“. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ 

a jeden nájomca. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nebol uzavretý 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.  

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa  ....................... 

 

 

 

 

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

    PhDr. Jozef Mintál. MBA, MEng.  

      Riaditeľ DONsP Dolný Kubín 

 

 

 

 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a článkom 21 časť A) ods. 1.3 písm. b) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010 

v znení neskorších dodatkov, Žilinský samosprávny kraj, zastúpený Ing. Erikou Jurinovou, 

predsedníčkou kraja, súhlasí s uzatvorením dodatku:  

 

 

 

V Žiline, dňa ................................. 

 

 

 

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

                  Žilinský samosprávny kraj  

                   zastúpený predsedníčkou 

              Ing. Erikou Jurinovou  


