Dodatok č. 2
ku zmluve o nájme hnuteľného majetku
uzavretý podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „dodatok“) medzi
Prenajímateľ

Žilinský samosprávny kraj - v správe Oravskej polikliniky Námestovo
so sídlom:
Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo
zastúpený
Ing. Máriou Šiškovou, MPH, riaditeľkou
IČO:
00634875
DIČ :
2020573434
IČ DPH:
SK2020573434
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000481096/8180
IBAN
SK95 8180 0000 0070 0048 1096
/ ďalej len "prenajímateľ" v príslušnom gramatickom tvare/
a

Nájomca

KARDIO-ONKOLÓGIA, s.r.o.
zastúpená:
MUDr. Jurajom Mazúrom, konateľom
so sídlom :
M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín
IČO:
36434043
DIČ :
2022053583
Bankové spojenie:
VÚB
Číslo účtu :
2049028759/0200
IBAN:
SK95 0200 0000 0020 4902 8759
/ ďalej len "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare/

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou Zmluvu o nájme hnuteľného majetku zo dňa
21.07.2021 (ďalej len zmluva“) predmetom ktorej je prenájom hnuteľného majetku –
Sonografického USG prístroja ALOKA.
2. Prenajímateľ predlžuje Zmluvu o nájme hnuteľného majetku do 30.09.2023.
Čl. II
Predmet dodatku
1.) V článku II. bod 1 znie:
„1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. 10. 2022 do 30. 09. 2023.“
Čl. III
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť prvým dňom doby nájmu uvedenej v Čl. II. ods. 1 tohto dodatku za splnenia
podmienky zverejnenia pred týmto dátumom v Centrálnom registri zmlúv.

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dva dostane prenajímateľ
a jeden nájomca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.
V Námestove dňa 21. 07. 2021
Za prenajímateľa:
Ing. Mária Šišková, MPH
riaditeľka OP Námestovo

...................................................

KARDIO-ONKOLÓGIA, s.r.o.
MUDr. Juraj Mazúr, konateľ

..................................................

