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OLÚP n.o. Predná Hora 

DODATOK č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

č. 146/PTÚ/ZoNNP/2019  

 

medzi 

 

prenajímateľom:  

obchodné meno: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora 

sídlo:    Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň   

zastúpený:  Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ 

IČO:   37 954 920 

IČ DPH:  SK2022037215  

DIČ:   2022037215 

bankové spojenie:  VÚB a.s. Revúca  

číslo účtu:  55237582/0200 

IBAN:   SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:    SUBASKBX   

rozhodnutie o registrácii: Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

  

nájomcom: 

obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

sídlo:   Banisko 273/1, 977 01 Brezno 

IČO:   31908969 

DIČ:   2021607687 

IČ DPH:  SK2021607687 

IBAN:   SK20 1100 0000 0026 2077 8736 

zápis: register neziskových organizácií Okresný úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-

14/2002 

zastúpenie: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

Na základe úpravy ceny dodávateľa tepla a TÚV pre prenajímateľa sa obe zmluvné strany dohodli 

k termínu od 1.2.2023, na úprave Článku IV. Výška nájomného a služieb spojených s nájmom, 

bodu 5 nasledovne:  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný uhrádzať poplatky za spotrebu energií 

v prenajímaných priestoroch nasledovne:     

- elektrická energia na základe skutočného odberu v cene platného cenníka dodávateľa 

elektrickej energie, platby budú preúčtované podľa fakturácie dodávok elektrickej energie 

a samostatného merania 

- vodné, stočné (studená a teplá voda) na základe skutočného odberu v cene platného cenníka 

dodávateľa vody, platby budú preúčtované podľa fakturácie dodávok vodného a stočného 

a samostatného merania    

- TÚV – ohrev – množstvo tepla je určené mernou spotrebou na prípravu tepla na základe 

skutočného odberu,  platby budú preúčtované podľa ceny dodávateľa tepla a samostatného 

merania                   

- teplo na vykurovanie, podľa prenajatej plochy zálohovo štvrťročne vo výške bez DPH 

300,00€.  

 

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy o nájme nebytových priestorov ostávajú nezmenené 
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Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať 

práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento 

dodatok k zmluve podpisujú na základe vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany 

ďalej prehlasujú, že tento dodatok k zmluve vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento dodatok k  zmluve 

pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi osoby oprávnené konať v mene každej zmluvnej strany, ktoré sú oprávnené na všetky právne 

úkony v mene zmluvnej strany, za ktorú konajú.  

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

   

V Prednej Hore dňa 07.01.2023 V Brezne dňa ...................... 

 

 

 

Prenajímateľ: 

 

 

 

 

 

Nájomca: 

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.  

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, 

riaditeľ  

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 


