
Dodatok č. 1   

k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.5.2020 
 

1. Obec Pečovská Nová Ves 

       Sídlo : Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

       IČO : 00 327 590 

       Bankové spojenie : VÚB Prešov, č.účtu: SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

       Štatutárny zástupca : PhDr.  Jaroslav Dujava , starosta obce 

       (ďalej len ako prenajímateľ)  

 

2. ECCE MEDICA, s.r.o. 

       Ambulancia praktického lekára pre dospelých 

       Sídlo :  Hlavná 79, 082 56  Pečovská Nová Ves 

      IČO : 36500674 

       Štatutárny zástupca :  MUDr.  Lýdia Lazoríková  

       Bytom:  Jurkovičova 11, 080 01 Prešov  

             (ďalej ako nájomca) 

 

            Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy  o nájme 

nebytových priestoroch zo dňa 28.5.2020 takto: 

             

Predmetom  Dodatku č. 1  v čl. 1 bod 1 - je dočasný prenájom nebytových priestorov – 

priestorov ambulancie praktického lekára pre dospelých, ktoré sa nachádzajú na prízemí 

v budove vo vlastníctve obce, na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi po dobu sanácie 

havarijného stavu a rekonštrukcie budovy zdravotného strediska vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves na ul. Hlavnej 79, konkrétne priestorov, v ktorých sa toho času nachádza ambulancia 

praktického lekára pre dospelých,  a v čl. 4 bod 1 sa mení výška nájomného po dobu sanácie 

havarijného stavu a rekonštrukcie budovy zdravotného strediska na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej 

Novej Vsi. 

 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dočasný prenájom nebytových priestorov na prevádzku ambulancie 

praktického lekára pre dospelých, v jednopodlažnej nadzemnej budove vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves, na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi po dobu sanácie havarijného 

stavu budovy vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves na ul. Hlavnej 79, konkrétne 

priestorov, v ktorých sa toho času nachádza prevádzka ambulancia praktického lekára pre 

dospelých  spoločnosti ECCE MEDICA, s.r.o., so sídlom Hlavná 79, 082 56  Pečovská 

Nová Ves a to na čas nevyhnutne potrebný na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska 

na ul. Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi. 

  

2. Náhradné poskytnuté nebytové priestory zahŕňajú prenájom ambulancie o ploche 20,5 m2, 

čakárne o ploche 9,85 m2,  WC pre personál a WC pre pacientov. Súčasťou spoločných 

priestorov je prístupová chodba medzi miestnosťami. Objekt je napojený na verejný 

vodovod, verejnú kanalizáciu, optickú internetovú linku a vykurovaný je plynom. Je 

zabezpečený vnútorným zabezpečovacím systémom a z vonkajšej strany je chránený 

a monitorovaný obecným kamerovým systémom. 

 



3. Náhradné nebytové priestory sa prenajímajú na čas nevyhnutne potrebný na dobu sanácie 

havarijného stavu a rekonštrukcie budovy zdravotného strediska vo vlastníctve obce 

Pečovská Nová Ves na ul. Hlavnej 79 v čase od 1.10.2021 do ukončenia stavebných prác 

a kolaudácie stavby zdravotného strediska. Plánovaný začiatok realizácie stavby je 

plánovaný od 1.11.2021 do jej ukončenia. Termín bude upresnený podľa výsledkov 

verejného obstarávania na dodávateľa stavby, predbežne cca. do 9 mesiacov.  

 

 

Čl. 4 

Výška a splatnosť nájomného 

 

1. Po dobu sanácie havarijného stavu a rekonštrukcie budovy zdravotného strediska na ul. 

Hlavnej 79 v Pečovskej Novej Vsi v náhradných nájomných priestoroch výška nájomného 

je určená paušálne za všetky priestory na 1,00 € mesačne mimo energií. Dátum začiatku  

nájmu náhradných nebytových priestorov bude upresnená podpisom protokolu 

o odovzdaní nebytových priestorov v budove na ul. Hlavná 2 v Pečovskej Novej Vsi 

podpísaným zmluvnými stranami. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia  zmluvy ostávajú  bez zmeny.                                                       

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a a 

účinnosť na nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke obce. Je 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.5.2020. 

3. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 

rovnopise. 

4. Zmluvné   strany   vyhlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1   boli oboznámené,  súhlasia s jeho 

     obsahom  a potvrdzujú, že bol spísaný na  základe pravdivých údajov. Na dôkaz toho    

     pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

       V Pečovskej Novej Vsi,  30.9.2021                        

 

 

 

 

 

           ......................................,..........                               ................................................... 

                     Prenajímateľ                                                                   Nájomca 


