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Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru odo dňa 01.04.2017 
 

uzatvorenej  podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Prenajímateľ: 

 Názov:    Mesto Stupava 

 Sídlo:    Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 

 IČO:    00 305 081 

 DIČ:    2020643724 

 IČ DPH:   nie je platcom DPH 

 Štatutárny orgán:  Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor 

 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

 IBAN:    SK14 5600 0000 0033 2064 4001 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

1.2. Nájomca:  

 Názov:    OBGYN, s.r.o.           

Sídlo:    Važska 16, 821 07 Bratislava 

Miesto podnikania:  Zdravotnícka 952/1, 900 31 Stupava 

 IČO:    36 366 161 

 DIČ:    2022207264 

 Štatutárny orgán:  MUDr. Marek Dráb, konateľ 

     MUDr. Daniela Drábová, konateľ 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č.: 40911/B 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s.  

 IBAN:    SK13 0200 0000 0021 9264 4458 

(ďalej len „Nájomca“) 

 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná 

strana“). 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.04.2017 Zmluvu o nájme nebytového priestoru (ďalej len 

„Zmluva“), ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove 

Zdravotného strediska na Zdravotníckej ulici č. 952/1 v Stupave, ktorá sa nachádza na pozemku 

parcely reg. „C“ KN, parc. č. 176/4 v k. ú. Stupava zapísaného na LV č. 2783, ktorý je vo vlastníctve 

Mesta Stupava, a to: 

2.1.1. nebytový priestor č. 01/2 o celkovej výmere 5,40 m2. 

2.2. Nájomca využíva vyššie uvedený nebytový priestor za účelom poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, a to vyšetrenia tehotných žien kardiotokografickým záznamom. 

 

 

Článok III. 

Predmet dodatku  

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nasledovne: 

  

Článok VI. Nájomné bod 1. sa mení takto: 

  Výška nájomného je určená dohodou zmluvných strán od 01.01.2020 vo výške 6,46 EUR/m2/rok 

 t. j. 6,46 EUR x 5,40 m2. Spolu 34,88 EUR ročne. 
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Výška úhrady za poskytovanie týchto služieb bola zmluvnými stranami dohodnutá preddavkovo v 

paušálnej výške 29,38 EUR/m2/rok, čo predstavuje za rok 29,38 x 5,40 m2, t. j. spolu vo výške 

158,65 EUR ročne.  

 Celková dohodnutá výška ročného nájomného vrátane služieb od 01.01.2020 predstavuje sumu vo 

 výške 193,53 EUR, čo predstavuje sumu 48,38 EUR štvrťročne. 

 

 Článok VII. Úprava nájomného a nákladov bod 1. sa mení takto: 

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských 

cien za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka dosiahla kladnú (vyššiu alebo rovnú +1%) 

hodnotu oproti kalendárnemu roku predchádzajúcemu takémuto predchádzajúcemu kalendárnemu 

roku na základe informácií zverejnených Štatistickým úradom SR, tak sa nájomné podľa tejto 

zmluvy zvyšuje o takúto hodnotu priemernej miery inflácie, a to s účinnosťou od 1.4. príslušného 

kalendárneho roka na základe písomného oznámenia nájomcovi, že dochádza k zvýšeniu 

nájomného podľa tejto zmluvy.  

 

Článok VII. Úprava nájomného a nákladov bod 2. sa mení takto: 

V prípade, ak miera inflácie dosiahne zápornú (nižšiu alebo rovnú -1%) hodnotu zmluvné strany 

sa dohodli, že nájomné podľa tejto zmluvy sa zníži o takúto hodnotu priemernej miery inflácie, a 

to s účinnosťou od 1.4. príslušného kalendárneho roka na základe písomného oznámenia 

nájomcovi, že dochádza k zníženiu nájomného podľa tejto zmluvy.  

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.2. Tento Dodatok č. 1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov, povinnému zverejneniu. Nájomca berie na vedomie povinnosť Prenajímateľa na 

zverejnenie tohto Dodatku č. 1. 

4.3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Prenajímateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a Nájomca jedno (1) vyhotovenie. 

4.4. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

potvrdenie toho, že obsah Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 

podpísali. 

 

V Stupave, dňa 10.01.2020     V Stupave, dňa 10.02.2020 

 

Prenajímateľ:                                                                             Nájomca:                                                                              

 

 

 

 

_______________________     _______________________  

Mesto Stupava       OBGYN, s.r.o. 

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v. r.    MUDr. Marek Dráb, v. r.  

primátor       konateľ 


