
 
D O D A T O K       č. 1                

                                         k Zmluve o nájme časti spoločných priestorov               
 
Zmluva o nájme časti spoločných priestorov uzavretá dňa 9.2.2016 medzi zmluvnými stranami :  
 
Prenajímateľ: Žilinská univerzita v Žiline 
zastúpenie :        Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
sídlo :                 Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO :                  00397563    
právna forma:     verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších    
                           predpisov ako verejná vysoká škola 
                                                                     (ďalej len „prenajímateľ“) 
 

                                    a 
Nájomca :    FEZA s.r.o. 
zastúpenie :         Ing. Dušan Zajac, konateľ 
sídlo :                  Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06 
IČO :                   48255521 
právna forma :    spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,   
                            oddiel Sro, vložka č. 105495/B                                                                    
                                                                        (ďalej len „nájomca“) 
 
sa po dohode zmluvných strán mení dodatkom č. 1 nasledovne :  
              
 
 
                       I. 
- v  Článku 2   Predmet nájmu : 
 
   -  mení sa v odseku 2 posledná veta a znie :  
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková plocha prenajatého spoločného priestoru, vrátane manipulačného je :      1,0 m2     
  ( t. j.  1ks automatu = 1m2) 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

         II. 
- v Článku 4  Doba nájmu. Skončenie nájmu: 
 
      a)     mení sa v ods.1 - doba nájmu:  do 31. januára  2018 
      b)    dopĺňa sa nový ods. 4 a znie:       
                  „ 4.   Nájomca súhlasí s tým, že v prípade predaja budovy bude nájomná zmluva ukončená. Deň    
                           ukončenia bude nájomcovi oznámený mesiac pred ukončením zmluvy zástupcom prenajímateľa     
                           - riaditeľkou Ubytovacieho zariadenia VD“.  
 
 
 
 
              III. 
- Článok 5  Cena nájmu a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov - celý sa ruší,  nahrádza sa novým  
   a znie: 
                                                                                          Článok 5 
                               Cena nájmu a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov 
1. Cena nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších 

predpisov vo výške 30,- € /1 m2 spoločných  priestorov ročne, t. j. : 
        - za celkovú plochu prenajatých priestorov 1,0 m2  je cena ročne      30,- €       
                                              (všetky uvedené ceny sú bez DPH)      
      ================================================================================== 
2. Za služby spojené s užívaním spoločných priestorov sa nájomcovi bude fakturovať nasledovne :  

-  za 1 automat napojený na odber elektrickej energie aj vody je ročný paušál vo výške         118,63  €   
 

      ================================================================================== 
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3.   Platby sú splatné štvrťročne na základe faktúry prenajímateľa - daňového dokladu, v lehote splatnosti a podľa  
      bankového spojenia uvedeného na faktúre.  

 
 

                                                   
       
       IV. 

 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme časti spoločných priestorov uzavretej dňa 9.2.2016 sa nemenia. 
 
 
 
 
 

       V. 
1.   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a podlieha zverejneniu 
      v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
      v znení noviel. 
2.   Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obdrží 1 vyhotovenia nájomca a 3 vyhotovenia prenajímateľ.   
 
 
 
 
 
V Žiline                  
 
 
 
Prenajímateľ :                Nájomca : 
 
 
                 
 
 
......................................................................                          ...................................................................... 
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka             Ing. Dušan Zajac, konateľ  
 
 


