Dodatok č. 6
k Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 31.3.2004 v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o
nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 176/2004 Z.z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________________

Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

Nájomca:

Rozhlas a televízia Slovenska,
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
Zastúpený
: PhDr. Miloslava Zemková, zástupkyňa
štatutárneho orgánu
pre veci zmluvné : Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka
Slovenský rozhlas, Ing. Dana Šmahovská, Sekcia
ekonomiky, vedúca Odboru rozpočtu
a controllingu
: 47 232 480
IČO
DIČ
: 2023169973
IČ-DPH
: SK2023169973
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s., Bratislava
Číslo účtu
: 2624455221/1100
Zapísaný
: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03 Bratislava
Zastúpený
: Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda
IČO
: 30 842 654
DIČ
: 2020815236
: SK2020815236
IČ-DPH
Bankové spojenie
: Tatra banka, a. s., Bratislava
Číslo účtu
: 2621005225/1100
Zriadená zákonom č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
v znení neskorších predpisov.

sa dohodli na Dodatku č. 6 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme nebytových priestorov
zo dňa 31.3.2004 (ďalej len „zmluva“):

1. V Čl. I. sa mení znenie bodu 1. takto:
Predmetom zmluvy je:
- nájom garážovacieho boxu č. 419 o výmere 29,5 m2, ktorý sa nachádza v objekte
prenajímateľa na Žilinskej ul. č. 4, súpisné číslo 102739, parcela č. 7820, kat. územie
Bratislava - Staré mesto, zapísaný na liste vlastníctva č.356 Katastrálneho úradu
v Bratislave - Správa katastra pre hl.mesto SR Bratislavu (ďalej len „predmet nájmu“).

2. V Čl. III. sa mení znenie bodu 2. takto:
Nájomné za predmet nájmu sa stanovuje vo výške 2 500,- eur bez DPH ročne, slovom:
dvetisícpäťsto eur bez DPH ročne, t. j. 625,- eur bez DPH štvrťročne, slovom:
šesťstodvadsaťpäť eur bez DPH štvrťročne. Prenajímateľ účtuje k nájomnému DPH.
3. V Čl. III. sa rušia body 3., 4. , 6. a pôvodné body č. 5 a 7, sa menia na č. 3., 4.
4. V Čl. III. sa mení znenie bodu 3. takto:
Fakturácia bude vykonávaná štvrťročne, v prvom mesiaci príslušného štvrťroka. Splatnosť
faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia.
5. V Čl. III. sa mení znenie bodu 4. takto:
V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného za predmet nájmu a za poskytované
služby, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu úrok z omeškania s ročnou
úrokovou sadzbou 9 %, ktorý je nájomca povinný uhradiť na základe osobitnej faktúry.
6. V Čl. VI. sa mení znenie bodu 1. takto:
Platnosť tejto zmluvy sa predlžuje do 31.3.2012.
7. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok sa stáva jej súčasťou.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a na znak súhlasu
s ním ho podpisujú.
9. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
1 vyhotovenie.
10. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom 1.4.2011.

V Bratislave, dňa

.....................................................
PhDr. Miloslava Zemková
zástupkyňa štatutárneho orgánu
Rozhlasu a televízie Slovenska
prenajímateľ

V Bratislave, dňa

........................................................
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK
nájomca

