
DODATOK č. 4 
ku Kúpnej zmluve č. KZ 30700057/01/2008 

uzatvorený medzi 
zo dňa 29.2.2008 

Messer Tatragas 
^ 91 j ¿Q^ 

Messer Tatragas, spol. s r.o. 
so sídlom: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, Slovenská republika 
v mene ktorej koná: Mag. Michael Holy - konateľ, Ing. Michal Paľa - konateľ 
IČO: 00685852 
IČ-DPH: SK2020293220 
bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava 
číslo účtu: 2688000015/1100 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, odd: Sro, vložka č. 278/B 

(ďalej len „predávajúci") 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 
Štefánikova 58 
949 63 Nitra 1 

Odb. číslo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 

158051 
17336031 
2021205208 
Štátna pokladnica 

7000140144/8180 
Zastúpený: MUDr. Katarína Tináková - regionálny hygienik 
Zriadený zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „kupujúci") 
(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

v nasledovnom znení: 
I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.2.2008 Kúpnu zmluvu č. KZ 30700057/01/2008 (ďalej len „zmluva"), ktorú 
následne upravili o.i. Dodatkom č. 2, v zmysle ktorého došlo o.i. k predĺženiu platnosti prílohy č. 1 ku zmluve 
do 30.06.2011, a Dodatkom č. 3, v zmysle ktorého došlo k predĺženiu platnosti prílohy č. 1 ku zmluve do 
31.12.2011. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na opätovnom predĺžení platnosti prílohy č. 1 ku zmluve. Zmluvné strany sa 
v zmysle tohto Dodatku č. 4 dohodli na zmene ust. bodu 2 prílohy č. 1 zmluvy, v ktorom sa zrušujú slová „do 
31.12.2011" a nahrádzajú sa nasledovnými slovami: „do 30.6.2012". 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. čl. 3.5 zmluvy sa zrušuje a nahrádza nasledovným, novým znením: 
„Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane". 

II. 
Spoločné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom a rozsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím 

podpisom, ktorý je výrazom ich vážnej a slobodnej vôle, zbavenej omylu. 
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s právnou silou originálu a každá zmluvná strana dostane 

po jednom vyhotovení. 
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

V Bratislave, dňa 14.12.2011 

Za predávajúceho na základe plnomocenstva: 

V Nitre, dňa «¿V-

Za kupujúceho: REGIONÁLNY URAU tffcRťjrtfn 
ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Nitre 

" Š t e f á n i k o v a 5 8 
9 4 9 6 3 N i t r a fl 

Ing. Peter Mikula 
riaditeľ predaja 

Ing. Ivan Londarev 
manažér predaja - nemocnice 

MUDr. Katarína Tináková 
regionálny hygienik 

M E S S E R © 
Messer Tatragas spol. s r.o. 

predaj 
Chalupkova 9. 819 44 Bratislava 

IČO 00685a52 ¡Č CPH' SK2020293220 


