
                  
 

D o d a t o k  č . 1  
k  N á j o m n e j  z m l u v e  č .  U P J Š  -  7 2 / 2 0 1 4  

uzavretej v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo:    Šrobárova č. 2, 041 80  Košice 
Štatutárny orgán:   prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor 
IČO: 00397768 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Č. účtu:    7000074335/8180  

      IBAN:   SK11 8180 0000 0070  0007 4335  
      SWIFT:    SPSRSKBAXXX 
     

(ďalej len „prenajímateľ“ )  
 

2. Nájomca   Ing. Peter Schwarz 
Trvalý pobyt:     
Narodený:               
Rod. č.:    
Bankové spojenie:   
Č. účtu:     
IBAN:     
SWIFT:     
 
(ďalej len „nájomca“) 

 
 

Článok 2 
   Predmet dodatku 

 
V nadväznosti na ustanovenie článku IV. Doba a skončenie nájmu, ods. 1 Nájomnej zmluvy č. 
UPJŠ – 72/2014 uzavretej dňa 10.02.2014 v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách 
a doplneniach zmluvy:  
 

 Článok IV. – Doba a skončenie nájmu znie: 
 

1. Nájom bol dojednaný na dobu určitú od 01.03.2014 do 28.02.2015. Dodatkom č. 1 sa doba 
nájmu predlžuje do 28.02.2016.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah je možné pred uplynutím času, na ktorý bol 
dojednaný, skončiť: 

a) dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou 
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov určených zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov alebo touto zmluvou. 
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3.  Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho    
 po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

4. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak  
a) nájomca aj napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu v rozpore  s účelom 

stanoveným v článku III. ods. 3 tejto zmluvy alebo užíva predmet nájmu tak, že 
prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda 

b) nájomca opakovane neuhradí touto zmluvou stanovené nájomné alebo platby za 
médiá 

c) prenechá prenajatý  majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám. 
5. Oznámenie o odstúpení musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. 

Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od 
zmluvy sa  táto zmluva v celom rozsahu ruší. 

6. V prípade, ak začne nájomca užívať predmet nájmu pred účinnosťou tejto zmluvy, bude 
dané užívanie predmetu nájmu až do nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 
klasifikované zo strany prenajímateľa ako bezdôvodné obohatenie v zmysle ustanovenia § 
451 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré vyúčtuje prenajímateľ nájomcovi v najbližšej 
faktúre spolu s nájmom za príslušné obdobie. Výška bezdôvodného obohatenia zodpovedá 
alikvotnej časti dohodnutého nájomného.    

 
     Článok 3 

     Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. UPJŠ – 72/2014 uzavretej dňa 10.02.2014 
v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zostávajú 
nezmenené. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch, pričom prenajímateľ obdrží1 
(jeden) exemplár a nájomca 1 (jeden) exemplár. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 
vlády SR. 

 
 
 
 
Za nájomcu:        Za prenajímateľa:  
V Košiciach, dňa .......................... V Košiciach, dňa .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________             _____________________________ 
     Ing. Peter Schwarz             prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
            rektor UPJŠ 

 
 

 
 


