
uzavretý v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

I . . .. . -. . -

medzi:

Orange Slovensko, a.s.
so sídlom: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
zastúpený: Štefan Geleta, na základe poverenia
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Vajanského nábrežie S, 811 06 Bratislava

č. ú.: 2623005720/ 1100
zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava l, v odd. Sa, vo vložke 1142/B

ako nájomcom na strane jednej

ČI.3
Výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného

a

Správa zariadení Úradu vlády SR
so sídlom:
IČO:
zastúpený:
bankové spojenie:
č. ú.:

Námestie slobody l, 813 70 Bratislava
00002895
Ing. Viera Fischerová, riaditeľka
Štátna pokladnica
7000060275/8180

ako prenajímateľom na strane druhej

sa dohodli na uzatvorení dodatku Č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 24. júna 2004 nasledovne:

Čl. 3 sa nahrádza:

1. Nájomné je dohodnuté vo výške 5000,- € (slovom: päťtisíc eur) za kalendárny rok.

2. Výška nájomného je vyčíslená bez DPH. Prenajímatel' nie je platiteľom DPH.

3. Vzhl'adom na skutočnosť, že nájomné do 30.6.2013 bolo zo strany nájomcu podľa nájomnej zmluvy už
uhradené, zmluvné strany sa dohodli na jednorazovom uhradení rozdielu za obdobia:

• 1.7.2011 - 31.12.2011, kde rozdiel predstavuje sumu 508,36 € (slovom: päťstoosem eur
tridsaťšesť centov);
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• 1.1.2012 - 31.12.2012, kde rozdiel predstavuje sumu 1016,73 € (slovom:
jedentisícšestnásť eur sedemdesiattri centov);

• 1.1.2013 - 30.6.2013, kde rozdiel predstavuje sumu 508,36 € (slovom: päťstoosem eur
tridsaťšesť centov);

ktoré nájomca uhradí prenajímatel'ovi na základe faktúry vystavenej prenajímatel'om so splatnosťou 30
dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.



4. Nájomné bude nájomca uhrádzať vždy ročne (ďalej len kalendárne obdobie) vopred, na účet
prenajírnateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej prenajimateľom vždy
do 15. dňa príslušného kalendárneho obdobia, a ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia
nájomcovi.
Faktúra musí okrem náležitostí daňového dokladu obsahovať číselný kód nájmu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy a kalendárne obdobie, za ktoré sa nájomné fakturuje. Prenajímatel' je povinný písomne oznámiť
nájomcovi zmenu čísla účtu.

5. Ak doba nájmu bude ukončená v priebehu kalendárneho obdobia, výška nájomného bude znížená
pomerne podľa skutočnej doby nájmu počíta nej na dni. Ak doba nájmu začína plynúť v priebehu
obdobia, prvá splátka nájomného bude predstavovať alikvótnu čiastku nájomného od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do konca dohodnutého kalendárneho obdobia počítanú na dni.

6. V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou platby nájomného, má prenajrnatel' právo
požadovať úroky z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň
omeškania.

7. V prípade, že sa nájom ukončí pred uplynutím kalendárneho obdobia, za ktoré nájomca uhradil nájomné
v zmysle bodu 4 tohto článku, je prenajímateľ povinný vrátiť pomernú časť z ceny nájomného počítanú
na dni, uhradenú nájomcom podľa bodu 3 tohto článku, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia nájmu.

7. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímatel'ovi náklady za spotrebu elektrickej energie vo výške
zodpovedajúcej spotrebe na podružnom elektromere. Fakturáciu štvrťročne spätne vykoná prenajímateľ
a doloží ju faktúrou dodávateľa za hlavný elektromer. Úhrada za spotrebu elektrickej energie je splatná
do 30 dní odo dňa doručenia faktúry prenajrnatetom nájomcovi.

Čl. 4 sa nahrádza:
Čl. 4

Doba trvania zmluvy

1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú - 5 (slovom: päť) rokov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri
zmlúv podľa príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

ČI. 6 sa doplňa o bod 5. nasledovne:

Čl. 6
Údržba a užívanie predmetu nájmu

5. Prenajímatel' súhlasí s rekonfiguráciou základňovej stanice súvisiacou s výmenou technológie, plánovanou
na obdobie r. 2011-2012. Táto rekonfigurácia nebude dôvodom na zmenu výšky nájomného.

Čl. 15 sa nahrádza:

ČI.1S
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisova súvisiacich právnych predpisov Slovenskej
republiky.
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2. Prenajímatel' berie na vedomie, že nájomcovi vyplývajú oprávnenia vo vzťahu k predmetu nájmu
v zmysle ustanovení zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

3. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa príslušných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

6. Zmluva bola vyhotovená v piatich totožných exemplároch; dva pre prenajímatel'a a tri pre nájomcu.

7. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne a vážne.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej obsahom.

J/,qJrLc v. 23. JÚN 20~1V dna .

Prenají mateJ':
Náj __ o_ra_"_a_44!t_. :3~Jo~v_en_s_~k_lo.:..,~a:...s_.J

-P"evozská 6/A
821 09 Bratislava

Č ICo: 35 697 270
I DPH: SK202031 0578
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