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DODATOK Č. 2 
K ZMLUVE Č. 357 O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
1./ Nájomca:     Poliklinika Senica n.o.  
sídlo:                                                              Sotinská 1588/1, 905 01 Senica 
IČO:      36 084 212 
DIČ/IČ DPH:     2021701154/SK2021701154 
v mene ktorého koná:    Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ 
názov banky:     Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu (v tvare IBAN):    
(ďalej len „Nájomca“) 
 
a 
 
2./ Podnájomca:                DUNDEE WENDING s.r.o. 
sídlo:                            Štefánikova 709/61, 905 01 Senica 
IČO:                            52 374 327 
DIČ/IČ DPH:                           2121020231/SK2121020231 
registrovaný:                           Obchodný register Okresného súdu Trnava,                       
                                                                       Odd. Sro, Vložka č.44597 /T 
v mene ktorého koná:                          Roman Kňazovič, konateľ 
názov banky:                                      Unicredit Bank 
číslo účtu (v tvare IBAN):      
(ďalej len „Podnájomca“) 
 

Zmluva o podnájme  nebytových priestorov uzavretá dňa 13.01.2021 sa s účinnosťou 

od 01.01.2022 mení nasledovne: 

 
Čl. II 

Doba podnájmu 

1.       Podnájom sa dojednáva na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 
Čl. III 

Odplata za podnájom a služby spojené s podnájmom 
 

Menia sa body 1 a 3, ktoré znejú:  

1. Výška a rozpis odplaty za podnájom, zálohových a paušálnych platieb za služby spo-
jené s podnájmom sú nasledovné: 

     Odplata za podnájom od 01.01.2022 do 31.12.2022 

 Nebytové priestory  
 Elektrická energia a služby 

 
Spolu k úhrade mesačne:                           
Spolu k úhrade ročne:                         

  60,00 € 

  20,00 € 

 

  80,00 € 
960,00 € 
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3.     Podnájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu za podnájom nebytových priestorov v ročnej  

        splátke na účet nájomcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy a na základe vystavenej  

        faktúry splatnej do 30.04.2022. 
Ostatné body Čl. III zostávajú nezmenené. 

 

Ostatné články pôvodnej Zmluvy 357 o podnájme nebytových priestorov zostávajú nezme-
nené. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
01.01.2022 po jeho predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle nájomcu. Dodatok  
č. 2 tvorí súčasť Zmluvy 357 o podnájme nebytových priestorov, je vyhotovený v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží jeden rovnopis a podnájomca jeden rovnopis. 
 

 
 

V Senici, dňa       V Senici, dňa   
 
Za Nájomcu:     Za Podnájomcu: 
 
 

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

Poliklinika Senica n.o.                            DUNDEE WENDING s.r.o. 
          Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ                                 Roman Kňazovič, konateľ 

 
 
 

 
 


