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Dodatok č. 15 
k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 62/2009 zo dňa 01.01.2010 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany  

 

1.1. 

Obchodné meno: Mesto Snina 
sídlo:    Slovenská republika, 

069 01 Snina, Strojárska 2060/95 

IČO:    00 323 560 

DIČ:    2020794666 

IČ DPH:   SK2020794666 

Zastúpené  Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

Bankové spojenie:  Prima Banka a. s.,  

                                  č. ú. : 4205964004/5600 

                                    IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004  

/na strane jednej, ďalej v texte len „prenajímateľ“/ 

 

a 

1.2. 

Obchodné meno: Nemocnica Snina, s.r.o. 
sídlo:    Slovenská republika, 

069 01 Snina, Ul. Sládkovičova 300/3 

IČO:    36 509 108 

DIČ:    2022075770 

IČ DPH:   SK2022075770 

Zastúpené  MUDr. Andrej Kulan, konateľ 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

                                    IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655 

/na strane jednej, ďalej v texte len „nájomca“/ 

 

/Prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

 

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine číslo 273/2020 zo dňa 12.11.2020 sa  

zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o nájme hnuteľných vecí č. 62/2009 zo dňa 01. 01. 

2010 v znení dodatkov, ktorá sa mení takto: 

    

Článok II. 

 

V Čl. IV  Zmluvy o nájme hnuteľných vecí č. 62/2009 zo dňa 01.01.2010 v znení dodatkov  

sa doterajší text ods. 2 mení a dopĺňa o nasledovne: 

 

2.  Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné vo výške 1/12 z ročného nájmu, uvedeného v ods.    

    1, mesačne najneskôr do 30-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca v prospech účtu    

    prenajímateľa. 

2.1  Ročné nájomné za predmet nájmu sa pre obdobie máj až december 2020 znižuje 

o sumu  8 524,80 €. 
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Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme hnuteľných vecí č. 62/2009 v znení dodatkov 

ostávajú nezmenené. 

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy obdrží 

prenajímateľ, jeden (1) rovnopis obdrží nájomca.  

 

 

 

 

V Snine, dňa 28.12.2020                                    V Snine, dňa 28.12.2020 

 

 

 

 

 

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

prenajímateľ                                                                                nájomca 

Ing. Daniela Galandová              MUDr. Andrej Kulan 

primátorka mesta Snina     konateľ Nemocnice Snina, s.r.o. 


