Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej dňa 12. 12. 2013
Zmluvné strany

Prenajímateľ :
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

Obec Kružlov
Kružlov 141, 086 04 Kružlov
00322211
Prima Banka, a. s.
3603898001/5600
Ing. Jozef Kmec – starosta obce

Nájomca:
Sídlo:
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

S. O. S., n. o.
Komenského 2, 085 01 Bardejov
457 388 91
VÚB Banka a. s.
3056052954/0200
Mgr. Adriana Gmitterová

Dňa 16. 12. 2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov uznesením č. 9/2014 dodatok
k zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 12. 12. 2013 s nasledovným textom:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy o nájme nehnuteľností nasledovne:

Pôvodný bod 2.3. čl. II. zmluvy o nájme nehnuteľnosti sa mení na bod 2.4. a čl. II.
zmluvy o nájme nehnuteľnosti sa dopĺňa o nový bod 2.3., ktorý znie:

2.3.

Predmet nájmu podľa tejto zmluvy o nájme nehnuteľnosti je nájomca oprávnený
využívať ako zdravotnícke zariadenie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS), ktoré je určené klientom všetkých vekových skupín, ktorí sú odkázaní na
odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť v domácom prostredí
a vzhľadom na svoj zdravotný stav nie sú schopní dochádzať na odborné vyšetrenie,
ošetrenie či rehabilitáciu.

Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Tento dodatok je povinne zverejňovaný a jeho účinnosť nastane dňom nasledujúcom po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle vlastníka.
Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme nehnuteľností týmto dodatkom neupravené,
ostávajú v platnosti.
Dodatok je vypracovaný v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva
prevezme prenajímateľ a dva nájomca.
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4.

Zmluvne strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli, čo do obsahu
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Kružlove, dňa: .......................

Za prenajímateľa:

Za nájomcu :

______________________

______________________
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