
Dodatok č. 7 
k zmluve č. 03/2005 o nájme nebytového priestoru zo diía 27. 1 O. 2005 v znení dodatkov č. 1 - 6. 
uzatvorený po vzájomnej dohode v zmysle zák. č. 1 16/ 1990 Zb.z. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov a podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými 
účastníkmi a za nižšie uvedených podmienok. 

Prenajímateľ: 

N ijomca: 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta 745 
023 O I Oščadnica 
IČO: 00314170 
DIČ: 2020421513 
Č. t:1čtu: 2923881423/ 1 100 
Zastúpená: Ing. Marián Plevko - starosta obce 
(ďalej len „prenaj í mate!'") 

MUDr. Mária Piščeková, s. r. o. 
023 O 1   Oščadnica  
IČO: 36436577 
DIČ:2022089157 
(ďalej len „nájomca") 

Predmet dodatku 

S účinnosťou od 01.01.2020 sa 111ení článok č. z111luvy č. 03/2005 o nájme nebytového priestoru zo dľía 
27. 1 O. 2005 v znení dodatkov č. 1 - 6., uzatvorený po vzájo111nej dohode v zmysle zák. č. 116/1990 Z. 
z. o náj 111e a podnáj 111e nebytových priestorov a pod ľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi nižšie uvedenými účastníkmi a za nižšie uvedených podmienok:

Článok 4 
Predmet nájmu 

Predmetom n jmu, upraveného touto nájomnou zmluvou sú nasledujúce nebytové priestory nachádzajúce sa 
na Zdravotnom stredisku v Oščadnici - stomatologická ambulancia č. 1 s výmerou 20,77m 2, stomatologická 
ambulancia č. 2 s výmerou 12,69m 2, prípravovľía (čakáreľí) s výmerou 18,35m 2, chodba s výmerou 4, 74m2, 
sklad s výmerou 5,90m 2, WC s výmerou 2,60m 2. Celková podlahová plocha j e  65,05m 2. 

Čhinok 11 
Nájomné 

11.2. V danom bode sa mení výmera z pôvodných 86,49m2 na 65,05m 2. 

11.4. Nájomca sa zaväzuje pravidelne mesačne uhrádzať sumu zmluvne dohodnutého mesačného 
nájomného a sumu určených mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru na 
bankový účet prenajímateľa . Nájomné sa každoročne prepočítava% inflácie oficiálne vyhlásenej 
Štatistickým úradom SR za daný kalendárny rok. 



Záverečné ustanovenia 

1. Podpísaním tohto dodatku ostatné články a ustanovenia nájomnej zmluvy nie st'.1 dotknuté, nemenia
sa a ostávajL1 v platnosti.

2. Tento dodatok č. 7 nadobúda platnosť diíom jeho podpisu oboma stranami.
3. Účastníci svoji 111 i podpismi na tomto Dodatku č. 7 potvrdzujú, že sa so všetkými jeho usla noven iam i

riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť
vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom, zrnluvná voľnosť účastníkov nie j e  žiadnyrn spôsoborn
obrnedzená a Dodatok č. 7 n ie je  uzavretý v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Oščadnici, diía IO. 12. 2019 

Prenajímateľ: 
Ing. Marián Plevko, starosta Obce Oščadnica 

Nájomca: 
MUDr. Mária Piščeková 


