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DODATOK č. 1 
K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2012 („Dodatok č. 1“) 

 

Preambula 

Obchodná spoločnosť Verejné prístavy, a. s.  so sídlom na Prístavnej č. 10, 821 09 Bratislava, IČO: 
36 856 541, DIČ: 2022534008, IČ DPH: SK2022534008, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4395/B, konajúca spoločne Ing. Jozefom 
Moravčíkom, predsedom predstavenstva a Ing. Evou Gajarskou, členkou predstavenstva (ďalej len 
„Prenajímate ľ“) a obchodná spoločnosť IBASTAV s.r.o.  so sídlom na Kováčskej 6, 831 04  
Bratislava, IČO: 44912862, DIČ: 2022887482, IČ DPH: SK2022887482 zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 60133/B, konajúca Ing. 
Ivanom Bališom, konateľom (ďalej len „Nájomca “) spolu v zmysle ust. § 720 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov dňa 14.12.2012 uzavreli 
zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 12/2012 (ďalej len „Zmluva “). 

(Prenajímateľ a Nájomca spolu ďalej len ako „Zmluvné strany “)  

Vzhľadom na to, že od uzatvorenia Nájomnej zmluvy došlo k zhodnoteniu Predmetu nájmu v dôsledku 
inštalácie klimatizačných jednotiek do priestorov Predmetu nájmu, Nájomca súhlasí s navýšením ceny 
nájomného tak, ako je to uvedené v Čl. I tohto Dodatku č. 1. 

Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve s nasledovným 
obsahom:  

 

Čl. I 

Predmet dodatku č. 1 

 
1. Prenajímateľ a Nájomca sa v súlade s Článkom IX bod 6 Zmluvy dohodli, že uzavretím tohto 

Dodatku č. 1 sa Článok V Nájomné a spôsob platenia bod 1 dopĺňa o bod 1.1 a znie nasledovne: 
 
1.1  Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014 sa 

zvyšuje mesačne o sumu 35,42 EUR (tridsaťpäť eur a štyridsaťdva centov). Toto 
mesačné navýšenie ceny Nájomného je Nájomca povinný uhrádzať Prenajímateľovi  
spolu s bežným nájomným. 

 
2. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

 
Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) identických vyhotoveniach, z ktorého každá zo 
Zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami, a to 
momentom jej podpisu Zmluvnou stranou podpisujúcou ako druhou v poradí. K tomuto dodatku č. 
1 bol udelený súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tomto Dodatku č. 1 Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 

v tiesni a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, 

ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany na 
znak svojho súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 tento Dodatok č. 1 podpisujú. 

 

V Bratislave dňa 

V mene Prenajímateľa: 

 

 

........................................................................... 
Ing. Jozef Morav čík 
predseda predstavenstva 

V Bratislave dňa 

V mene Nájomcu: 

 

 

............................................................................. 
Ing. Ivan Bališ  
konateľ 

V Bratislave dňa 

V mene Prenajímateľa: 

 

 

........................................................................... 
Ing. Eva Gajarská 
členka predstavenstva 

 

 

 


