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Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 
 
 

Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ: Eurolab Lambda, a.s. 
sídlo: T. Milkina 2, 917 01 Trnava 
IČO: 35869429 
DIČ: 2021755208 
IČ pre DPH: SK2021755208 
bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. 
číslo účtu:   
zast. štatutárnym orgánom: Ing. Peter Krajčovič – predseda predstavenstva, 
 Viliam Krajčovič – podpredseda predstavenstva 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10429/T 
Spoločnosť konajúca prostredníctvom konateľa – štatutárny orgán:  
ďalej len „prenajímateľ“ 
 
a 

Nájomca: Univerzitná nemocnica Martin 
sídlo: Kollárova 2, 036 59  Martin 
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
IČ pre DPH: SK2020598019 
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení: 
  MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ 
  doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ 
  Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ 
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   

IBAN:    

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 

ďalej len „nájomca“ 
 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2021 Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom veci - 

1 kus POCT-PCR prístroja na rýchlu diagnostiku SARS-CoV-2, typ Genie II Mk2 (eazyplex), kat. 
číslo 7500 ďalej len „medicínska technika“ alebo „predmet nájmu“. 

 

Zmluvné strany z  doplnenia obchodných podmienok poskytovania Plnenia a spresnenia právneho 
stavu  , dohodli na uzatvorení nasledujúceho dodatku. 

 

Článok I 

Zmeny v znení  Nájomnej zmluvy 
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1. Doterajšie znenie ustanovenia Čl. III bod a) Nájomnej zmluvy sa mení: 

 
Článok III. 

Čas prenájmu 
a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 6  mesiacov. 

Prenajímateľ je po dobu nájmu výlučným vlastníkom predmetu prenájmu. 
 

 

Článok II 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním tohto dodatku sa predlžuje platnosť Nájomnej zmluvy 
na dobu 6 mesiacov.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok vrátane všetkých právnych vzťahov súvisiacich 
týmto dodatkom sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.  

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Dodatok účinnosťou v dohodnutom rozsahu dopĺňa 
a v ustanoveniach dotknutých týmto dodatkom mení znenie Nájomnej zmluvy. V ostatných 
častiach, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, sa Nájomná  zmluva nemení a zostáva 
nedotknutá v platnosti. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá 
zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na tento právny úkon, úmyselne neuviedli 
žiadnu zo strán do omylu a že ustanovenia tohto dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú 
a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. Tento 
dodatok bol uzatvorený medzi zmluvnými stranami v rozsahu zásad dobrých mravov a poctivého 
obchodného styku, zmluvné strany všetky sporné otázky vzájomne prerokovali, náležite posúdili 
a na znak súhlasu s celým obsahom tohto dodatku oprávnenými osobami ju bez výhrad 
podpisujú. 

 

 

 
V Trnave, dňa: V Martine, dňa: 
 
Prenajímateľ: Nájomca: 
 
 
 
.......................................... .......................................... 
 
 
 
 .......................................... 


