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Dodatok č. 3 

k Nájomnej zmluve č. S33/1-849839004/NP-2005  
uzatvorenej v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov, v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov.  
 

 
Nájomca :                          ŽOS Vrútky a.s. 

Sídlo :                                  Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 
Štatutárny zástupca :           Ing. Eva Moricová – podpredsedníčka predstavenstva 
IČO :                                   31 615 619 
DIČ :                                   2020433877 
IČ DPH :                             SK2020433877 
Bankové spojenie :             VÚB, a.s., pobočka Vrútky 
Číslo účtu :                         1008-362/0200 
Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č.: 225/L 

 
                         Podnájomca :                    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

                                            v skrátenej forme “ŽSR“ 

                         Sídlo :                                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Štatutárny zástupca :          Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 
IČO :                                   313 64 501 

                         IČ DPH :                             SK2020480121 
DIČ:                                    2020480121 
Bankové spojenie :             VÚB, a.s.,  
Číslo účtu :                         10030-13407432/0200 

                         Právna forma:                     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č.:                
                                                                     312/B 
                         (ďalej len „podnájomca“, resp. „ŽSR“) 

 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode, v zmysle ust. § 516 Občianskeho zákonníka v súlade s Čl. IX 

bod 5. Nájomnej zmluvy č. S33/1-849839004/NP-2005 (ďalej len „zmluva“), uzatvárajú k zmluve a k jej 
Dodatkom č. 1 a 2 tento Dodatok č. 3. 

 
Predmetom Dodatku č. 3 k zmluve sú následovné zmeny: 
 

 
- zmena bodu 2 v Čl. II.– PREDMET A ÚČEL NÁJMU 

 

 
Text bodu 2 v Čl. II. sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným textom: 
 
2.Nájomca prenecháva podnájomcovi do podnájmu tieto nebytové priestory vo výpravnej budove v RD Vrútky. 

 

OZT – pracovisko Vrútky: 

 

- prízemie    Miestnosť č.1 služobná miestnosť výmera 13,26 m2 

                         

        a podnájomca tieto nebytové priestory o celkovej výmere podlahovej plochy 13,26 m
2 
do podnájmu prijíma.  

 Predmet podnájmu je ústredne vykurovaný, vybavený elektrickou energiou, vodovodnou prípojkou, telefónnou  
prípojkou.  
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- zmena bodu 1 v Čl. IV. – CENA  NÁJOMNÉHO  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
Text bodu 1 v Čl. IV. sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným textom: 
 
1.Zmluvné strany dohodli výšku nájomného odo dňa účinnosti Dodatku č.3 za užívanie predmetu podnájmu 

nasledovne: 
a) Za podnájom nebytových priestorov podľa bodu 2 Čl. II .tejto zmluvy bolo dohodnuté nájomné vo výške                

25,89 EUR/m
2
/ rok  (slovom dvadsaťpäť eur a osemdesiatdeväť eurocentov za meter štvorcový ročne) bez DPH. 

b) Celkové ročné nájomné za prenajaté nebytové priestory o výmere 13,26 m
2 

je 343,30 EUR/rok (slovom 
tristoštyridsaťtri eur a tridsať eurocentov ročne) bez DPH. 

c) DPH bude faktúrované v zmysle platných právnych predpisov. 
d) V dohodnutom nájomnom nie je zahrnutá spotreba príslušného energetického média, koncesionárske poplatky 

alebo poplatky v zmysle osobitných predpisov. 
 

 

- doplnenie nového  bodu 3 do Čl. IV. – CENA  NÁJOMNÉHO  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 
Text Čl. IV. sa dopĺňa o bod 3 s nasledovným textom: 
 
3. Ak bude nájomca zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, podnájomca uhradí nájomcovi sumu 
zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Nezaplatenú čiastku rovnajúcu sa výške DPH 
uvedenú na faktúre uhradí podnájomca nájomcovi až po predložení dokladu vydaného príslušným daňovým 
úradom potvrdzujúcim, že nájomca nie je daňovým dlžníkom. 

 

 

- doplnenie nového  bodu 5 do Čl. VII. – SKONČENIE  NÁJMU  
 
5. Podnájomca má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zverejnenia nájomcu v Zozname platiteľov DPH, 

u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 
predpisov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

  

 

- body 5 až 8 Čl. VII. – SKONČENIE NÁJMU sa v číslovaní posúvajú následovne: body 6 až 9  
 

___________________________ 
 
Dodatky č. 1 až 3  sú súčasťou zmluvy. 
V ostatných častiach Dodatkami č. 1 až 3 neupravených platia ustanovenia zmluvy. 
Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 
 
 
 
 Vo Vrútkach dňa .............................                                                  V Bratislave dňa ............................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Za nájomcu :                                                                                   Za podnájomcu : 
 

           ŽOS Vrútky a. s.                                                                   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
                                                                                                                         v skrátenej forme“ŽSR“               

 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Eva M o r i c o v á                                                                                     Ing. Štefan H l i n k a 
 podpredsedníčka predstavenstva                                                                             generálny riaditeľ ŽSR                                                     


