
 

 

 

 
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme bytu č. 302060724-1/2012 zo dňa 05.09.2012 

(ďalej len „zmluva o nájme bytu“) 

uzavretý v súlade s ust. §-u 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka 

(ďalej len „dodatok č.1“) 

 

 

 

Článok I. 

 

Zmluvné strany 

 

 
1) P r e n a j í m a t e ľ : 

 

Obchodné meno:                Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

                                             v skrátenej forme ˝ŽSR˝ 

Sídlo:                                   Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 

Právna forma:                      Iná právnická osoba 

Registrácia:    Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I 

                                             oddiel Po, vložka č. 312/B 

IČO:      31 364 501 

DIČ:                                     2020480121 

IČ DPH:                               SK 2020480121 

Štatutárny orgán:                Ing. Štefan  Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

Odštepný závod:                  ŽSR - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, 

                                             Holekova 6, 811 04 Bratislava 

                                     (ďalej len „SHM“ ) 

 

Osoba splnomocnená          Ing. Ľubomír Bielik, riaditeľ Strediska hospodárenia s majetkom                                

na podpis zmluvy:                                               

                     

Bankové spojenie:             Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:                           2621780248/1100 

                                                 

Adresa  

pre doručovanie písomností:   ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom,  

                                                 ul. M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen 

Údaje k DPH:                          prenajímateľ je platiteľ DPH 

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

 

a 

 
2) N á j o m c a :      

 

Meno a priezvisko, titul:       František Cina                 

Trvalé bydlisko:                     SNP č. 2, 976 66  Polomka      

Rodné číslo :                            

Zamestnávateľ :  ŽSR OR Zvolen 

 

(ďalej ako „nájomca“) 

 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

Článok II. 

 

Preambula 

 
1/ Zmluvné strany dňa 05.09.2012  spolu uzatvorili zmluvu o nájme bytu , ktorý sa nachádza  v obci  

 Polomka, SNP č. 2, číslo bytu 2, počet izieb 2, poschodie 1, kategória bytu : II. (ďalej len „byt“).                    

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvných podmienok. 

 

 

Článok III. 

 

Zmena  zmluvných podmienok 
 

1/ Označenie zmluvných strán sa mení tak ako je to uvedené v čl. I. tohto dodatku č.1. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy o nájme bytu :   

 

   Čl. I.  Predmet nájmu, bodu 2. b/ znie nasledovne :      

   „Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt do užívania na čas určitý, do 30.09.2015“. 

  

 

 
Článok IV. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme bytu  sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom znení. 

 

2/ Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom  jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom        

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. 

3/ Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v zmysle 

Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. 

 

4/ Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 2 (dvoch) vyhotoveniach, 1x pre prenajímateľa, 1x pre  nájomcu. 

 

 

 

 

 v Bratislave, dňa :    23.09.2013                                                               vo Zvolene, dňa :16.09.2013 

 

 

 
    Prenajímateľ :                                                                       Nájomca: 

 

 

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

            Ing. Ľubomír  Bielik                                                                  František  Cina    

                    riaditeľ 

    Strediska hospodárenia s majetkom                                                                                              

                   Bratislava 

 

                    


