
Dodatok číslo 1 
 K nájomnej zmluve o nájme nebytového priestoru v zdravotnom  stredisku  

zo dňa  01.11.2006 
     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzavretý medzi účastníkmi  dňa. 06.09.2020  
 

1) Obec  Semerovo sídlo 941 32 Semerovo č. 345  zastúpená starostom obce Mgr. Milanom 
Mikulcom, 
IČO: 00 309 257 

 
  Ako prenajímateľ  
 

2) MUDr. Agáta Volfová, neštátna lekárka,    bytom  T. Vansovej  22, 940 01 Nové Zámky  
       IČO 34 060 502  
 
 Ako nájomca 

     I. 
 Obec Semerovo uzavrela na strane prenajímateľa s MUDr. Agátou Volfovou na strane 
nájomcu, dňa 01.11.2006 nájomnú zmluvu na  nájom  nebytového priestoru nachádzajúceho sa  na 
prízemí Obytného v polyfunkčného domu  s.č.556 postavenom na CKN parc. číslo  222/3 vedenom na 
liste vlastníctva číslo  1352 v kat. úz.  Semerovo podlahovú plochu 64 m2 (  ambulancia praktického 
lekára pre dospelých  19 m2), prípravovňa praktického lekára pre dospelých 14 m2,  závetrie  15 m2, 
čakáreň 7 m2, WC 9 m2) na dobu neurčitú, za účelom  poskytovania zdravotníckych služieb pre 
dospelých. 
 

II. 
 V ust. čl. IV. Nájomné, prvý odsek,  je dohodnutá sume ročného nájomného vo výške  10 ,-Sk 
/1 m2. 
 

III. 
 Účastníci sa dohodli  na zmene  článku  V.  prvý odsek tak, že   suma  nájomného dohodnutá  
ešte  v korunách, na prepočte dohodnutého nájomného na eurá takto: 
 Nájomca bude uhrádzať symbolické ročné nájomné vo výške 0,33 € /1 m2. 

 
IV 

 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy  zostávajú nezmenené.  
            Právne účinky  Dodatku č. 1 nastanú  nasledujúcim dňom po  zverejnení podpísaného dodatku,  
 Obcou Semerovo.  
 
 V Semerove dňa   06.09.2020  
 
 
 
 
 ........................................................                                    ................................................ 
            Mgr. Milan Mikulec – starosta                                                  MUDr. Agáta Volfová  
 
 

 

 

 



 

 

Dodatok číslo 1 
 K nájomnej zmluve  nájomnej zmluve o nájme nebytového priestoru v zdravotnom  stredisku  

zo dňa  01.06.2006 
         --------------------------------------------------------- 

Uzavretý medzi účastníkmi  dňa. 06.09.2020  
 

1) Obec  Semerovo sídlo 941 32 Semerovo č. 345  zastúpená starostom obce Mgr. Milanom 
Mikulcom, 
IČO: 00 309 257 

 
  Ako prenajímateľ  
 

2) MUDr. Mariana Vojteková s.r.o. sídlo  Dubník č.  367 , zastúpená konateľkou MUDr. 
Marianou Vojtekovou  

       IČO 36 290 998 
       Poskytujúca služby neštátnej lekárky prostredníctvom MUDr. Mariany Vojtekovej  
                    nar.30.03.1971  
 
 Ako nájomca 

     I. 
 Obec Semerovo uzavrela na strane prenajímateľa s MUDr. Mariana Vojteková s.r.o. na strane 
nájomcu, dňa 01.06.2006 nájomnú zmluvu na  nájom  nebytového priestoru nachádzajúceho sa  na 
prízemí Obytného v polyfunkčného domu  s.č.556 postavenom na CKN parc. číslo  222/3 vedenom na 
liste vlastníctva číslo  1352 v kat. úz.  Semerovo podlahovú plochu 69 m2 (  ambulancia detského  
lekára 19 m2, prípravovňa detského lekára  14 m2,   čakáreň 24 m2, WC 12 m2) na dobu neurčitú, za 
účelom  poskytovania zdravotníckych služieb  detskej neštátnej ambulancie. 
 

II. 
 V ust. čl. IV. Nájomné, prvý odsek,  je dohodnutá sume ročného nájomného vo výške  10 ,-Sk 
/1 m2, celková suma  690,-Sk. 
 

III. 
 Účastníci sa dohodli  na zmene  článku  V.  prvý odsek tak, že   suma  nájomného dohodnutá              
             ešte  v korunách, na prepočte dohodnutého nájomného na eurá takto: 
 Nájomca bude uhrádzať symbolické ročné nájomné vo výške 0,33 € /1 m2.  
               

 
IV 

 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy  zostávajú nezmenené.  
 
            Právne účinky  Dodatku č. 1 nastanú  nasledujúcim dňom po  zverejnení podpísaného dodatku,  
           Obcou Semerovo.  
 
 V Semerove dňa   06.09.2020  
 
 
 
 
 ........................................................                              .......................................................... 
            Mgr. Milan Mikulec – starosta                                       za     MUDr. Mariana Vojteková s.r.o. 
 



 

 

Dodatok číslo 1 
 K nájomnej zmluve  nájomnej zmluve o nájme nebytového priestoru v zdravotnom  stredisku  

zo dňa  26.06.2007 
         --------------------------------------------------------- 

Uzavretý medzi účastníkmi  dňa. 06.09.2020  
 

1) Obec  Semerovo sídlo 941 32 Semerovo č. 345  zastúpená starostom obce Mgr. Milanom 
Mikulcom, 
IČO: 00 309 257 

 
  Ako prenajímateľ  
 

2) VITALEK s.r.o.  sídlo  Semerovo č.  556, zastúpená konateľkou PharmDr. Eleonórou 
Pásztorovou 

       IČO 36 801 488 
       Poskytujúca služby verejnej lekárne  
  
 Ako nájomca 

     I. 
 Obec Semerovo uzavrela na strane prenajímateľa s VITALEK  s.r.o. na strane nájomcu, dňa 
26.06.2007 nájomnú zmluvu na  nájom  nebytového priestoru nachádzajúceho sa  na prízemí 
Obytného v polyfunkčného domu  s.č.556 postavenom na CKN parc. číslo  222/3 vedenom na liste 
vlastníctva číslo  1352 v kat. úz.  Semerovo podlahovú plochu 112 m2 (  verejná lekáreň podľa 
pôdorysu budovy) na dobu neurčitú, za účelom  poskytovania verejnej lekárne. 
 

II. 
 V ust. čl. IV. Nájomné, prvý odsek,  je dohodnutá sume ročného nájomného vo výške  10 ,-Sk                      
              /1 m2. 
 

III. 
 Účastníci sa dohodli  na zmene  článku  V.  prvý odsek tak, že   suma  nájomného dohodnutá         
            ešte  v korunách, na prepočte dohodnutého nájomného na eurá takto: 
 Nájomca bude uhrádzať symbolické ročné nájomné vo výške 0,33 € /1 m2,.  

 
IV 

 Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy  zostávajú nezmenené.  
            Právne účinky  Dodatku č. 1 nastanú  nasledujúcim dňom po  zverejnení podpísaného dodatku,  
            Obcou Semerovo.  
 
 V Semerove dňa   06.09.2020  
 
 
 
 
 ........................................................                                    .......................................................... 
            Mgr. Milan Mikulec – starosta                                             za   VITALEK   s.r.o. 
 
 

 


