
 
 

 

 

DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.3/2016 

 

uzatvorená medzi: 

NOVOVITAL, príspevková organizácia 

so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 

IČO: 34 014 721              IČ DPH: SK2020143191  

bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: SK85 0200 0000 0012 3266 9955 

spol. zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Po, vl.č.:10058/N 

za organizáciu koná :  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

(ďalej ako „prenajímateľ“ 

a 

Monika Štefániková,  nar.04.06.1974 
bytom M. R. Štefánika 57, 940 01  Nové Zámky  
miesto podnikania : M. R. Štefánika 57, 940 01  Nové Zámky  
IČO: 41 125 398       DIČ: 1028044853 
IČ DPH: nie je platcom DPH  

tel.č. : 0908 739 258  

(ďalej ako „nájomca“), 

 

pričom nájomca a prenajímateľ sa ďalej spoločne označujú ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná 

strana" 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 3/2016 uzatvorenej 29.01.2016 /ďalej 

len zmluva/ v tomto znení: 

 

Čl. I.  

Čl. IV . ods. 4 zmluvy sa ruší a mení nasledovne :  

1) Úhradu za služby spojené s nájmom, bude nájomca  platiť mesačne na základe faktúry vystavenej 

prenajímateľom na účet prenajímateľa č. u. : SK85 0200 0000 0012 3266 9955,  v lehote  splatnosti 

faktúry a to vo výške 40 € s DPH.  

2) Úhradu na dodávku elektrickej energie, vodné a stočné bude nájomca uhrádzať mesačne na základe 

merania spotreby podľa vystavenej faktúry.    

 

Čl. II.  

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

1) Ostatné ustanovenia  zmluvy zostávajú nezmenené. 
2) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch  s platnosťou originálu , pričom každá zo 

zmluvných strán  obdrží jedno  vyhotovenie tohto  dodatku. 
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4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  
zodpovedá ich skutočnej   vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, 
ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 
neplatnosť na znak  čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

Nové Zámky, dňa 15.3.2016 

 

 

 

 

 

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

prenajímateľ          nájomca 

 


