
D O D A T O K    č. 1/2013   k zmluve č. 7/2005  o nájme nebytových priestorov 

Dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 7/2005 o nájme nebytových priestorov zo dňa  

1.3.2005 uzavretá medzi prenajímateľom a nájomcom v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. 

o cenách dohodou zmluvných strán. 

                                                Čl. I. 

                               Zmluvné strany 

Prenajímateľ:            Obec Veľké Úľany zastúpená 

                                  starostom obce Ing. Františkom Gőghom 

                                  IČO:  306 282 

                                  Bankové spojenie :  VÚB, a.s. Galanta 

                                  č. účtu:  20224-132/0200 

/na strane jednej / 

Nájomca :                  Mestská lekáreň Sereď spol. s r.o. 

                                   v zastúpení PharmDr. Milanom Loveckým 

                                   sídlo M.R. Štefánika č. 4281,  926 01 Sereď 

/na strane druhej/ 

 

Dodatkom č. 1/3013 dochádza k zmene Zmluvy č. 7/2005  v ČL. I.  a v ČL. III. nasledovne :  

                                                   Čl. I. 

                                           Zmluvné strany  

Dochádza k zmene   v sídle neštátneho zdravotníckeho strediska  : 

                             Sídlo neštátneho zdravotníckeho strediska 

                             Sadová 687/3  

925 22 Veľké Úľany 

  

                                                 Čl.  III. 

                             PREDMET A ÚČEL NÁJMU 

1. a/     Podľa  bodu č. 7  Čl.9.  Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké 

            Úľany o hospodárení a nakladaní s majetkom obce,- finančnými prostriedkami 

            Obce a o ochrane majetku obce od 01.11.2013  Vám bude zvýšené nájomné 

            o 3,9 % - miera inflácie za rok 2011,  a  

            o 3,6%  - miera inflácie  za rok 2012   t.j.  93,81 €   za 1 mesiac 



   b/      Rekapitulácia nákladov za 1 mesiac : 

            -   nájomné :                             93,81  € 

            -  zálohy za energie :                53,64 € 

    SPOLU:                                         149,31 € 

Nájomca sa zaväzuje pravidelne mesačne, vždy do 10-ho  dňa mesiaca poukázať na účet 

prenajímateľa  č.20224132/0200 VÚB Galanta 

 nájomné a zálohy   vo výške            149,31  € 

 

Ostatné články pôvodnej nájomnej zmluvy č. 7/2005 zostávajú nezmenené. 

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou  Zmluvy č. 7/2005 zo dňa 1.3.2005. 

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po podpísaní  každý účastník obdrží 

1 exemplár. 

Vydaním dodatku č.1/2013 sa ruší dodatok č.1/2011 zo dňa 19.06.2011 a dodatok č. 2/2011 

zo dňa  19.6.2011. 

 

 

 

vo Veľkých Úľanoch dňa  21.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Prenajímateľ:                                                               Nájomca: 

 

--------------------------------                                          ----------------------------------- 

    

 

 

 


