
 

Dodatok č. 1  
k  

Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.10.2012 

 
uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

 
Prenajímateľ:  Slovenská republika v správe – Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                          Sídlo: Hradiská 20, 038 52 Sučany 
                          IČO: 17 335 612 
                         DIČ: 2020598888 
                         IČ DPH: SK2020598888  

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ                  
 Zriadený: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo       

dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:  

                          Číslo účtu IBAN:  
  ďalej len „prenajímateľ“ 

a 
Nájomca:  Soňa Korčeková-ASO VENDING 
                           Miesto podnikania: Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica 
                           IČO: 32 016 247 
                           DIČ: 1020563214 
                          IČ DPH: SK1020563214 
                          Konajúci prostredníctvom: Soňa Korčeková, podnikateľ 

Bankové spojenie:  
                           Číslo účtu IBAN:  

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, 
číslo živnostenského registra: 601-7274    

   (ďalej len „nájomca“) 
.................................................................................................................................................... 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 03.10.2012 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových 

priestorov, na základe ktorej prenajímateľ prenechal nájomcovi dočasne do nájmu 
nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli prenajímateľa (poštová adresa: Hradiská 
20, 038 52 Sučany) v budove PL Sučany súp. č. 876 postavenej na pozemku parc. č. 
1905/5, zapísanej na LV č. 1911, v kat. území: Sučany, obec: Sučany, okres: Martin, 
o celkovej výmere 1 m2, za účelom uvedeným v Čl. IV. zmluvy. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú, podľa Čl. XI. ods. 3 zmluvy, tento Dodatok č. 1 k Zmluve 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.10.2012, ktorým sa zmluva mení takto: 

 

 Čl. V. zmluvy sa mení a znie takto: 
Čl. V.  

Doba nájmu  
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  - do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o nájme č. 
1010/2017 zo dňa 21.07.2017. 

 

 Čl. XI. bod 2 zmluvy sa mení a znie takto: 
2. Táto zmluva  sa uzatvára na dobu určitú - do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o nájme 

č. 1010/2017 zo dňa 21.07.2017 . Táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia 
súhlasu Ministerstva financií SR a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v 
Centrálnom registri zmlúv. 

 
 



 
 
3.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.10.2012 zostávajú 

nezmenené. 
4.  Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku. 
5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

6.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 V Sučanoch, dňa .........................      
 Prenajímateľ: Psychiatrická  liečebňa Sučany ……………………………………................ 
                              Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ                   
 
 

 
 V Sučanoch, dňa ........................ 
Nájomca: Soňa Korčeková – 
ASO  VENDING 

 

   

…………………………………............... 

                     podpis 

  

 

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


