
 

Dodatok č. 1 

k nájomnej zmluve č. 36/2019 

( ďalej len „Dodatok č. 1“ ) 

 

Prenajímateľ : názov :  Slovenská republika 

  v správe: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

  so sídlom: Slovenská ulica č. 11A, 940 34 Nové Zámky 

  IČO:  17 336 112 

  banka:  Štátna pokladnica 

  č.ú.:  SK81 8180 0000 0070 0054 0324 

  štatutárny 

  orgán:   MUDr. Mgr. Žingor Daniel, PhD.  riaditeľ 

( ďalej len „prenajímateľ“ ) 

a 

 

Nájomca: meno, priezvisko:   Mgr. Petra Pardiová 

                                  nar.: XXXXXXXX 

      trvale bytom: XXXXXXXX  

               zamestnanec:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

 ( ďalej len „nájomca“ spoločne aj ako „Zmluvné strany“ ) 

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v nasledovnom znení : 

 

I. 

Článok IV. Čas trvania nájmu sa mení nasledovne: 

bod 1 sa nahrádza v celom rozsahu a bude znieť takto: 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia pracovného pomeru vo 
Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky. Nájomca je povinný v lehote 15 dní po 
ukončení nájmu vrátiť byt prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu 
užívania bytu. 

 



Článok IV sa dopĺňa o bod 5, ktorý bude znieť takto: 

Služobným bytom je byt  vo vlastníctve štátu trvalo určený na bývanie zamestnancov 
štátnych príspevkových organizácií. Služobným bytom je byt, ktorého nájomca vykonáva 
prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. Nájomcom musí byť fyzická osoba, 
ktorá má trvalý pracovný pomer vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky. 

Článok IV sa dopĺňa o bod 6, ktorý bude znieť takto: 

Nájomca vyhlasuje, že vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný 
a v mieste výkonu práce nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným 
nájomcom iného bytu, rodinného domu alebo bytového domu.  

 

II. 

1. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy č. 36/2019 zostávajú nezmenené. 
 

III. 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

2. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

nájomca a dva rovnopisy prenajímateľ. 
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv            
( ďalej len „CRZ“ ). 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 27. 10. 2020                 V Nových Zámkoch, dňa 27. 10. 2020 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

MUDr. Mgr. Žingor Daniel, PhD.              Mgr. Petra Pardiová 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


