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Dodatok č. 1  
k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 125/2020/MPRVSR-240, CPTT-ON-2020/003140-015  

zo dňa 03.12.2020  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)                           

 
Číslo dodatku požičiavateľa: 125/2020/MPRVSR-240/D1 
Číslo dodatku vypožičiavateľa:  CPTT-ON-2021/003466-008 

 
 

Zmluvné strany  
                        
Požičiavateľ:  Slovenská republika zastúpená  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
                   vidieka Slovenskej republiky 

Zastúpený: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka 
služobného úradu  

   Sídlo:   Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
   IČO:   00156 621 
   DIČ:   2021291382 
   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
      č. účtu: 7000081105/8180 – prevádzkové  
      náklady 
   IBAN:   SK6681800000007000081105 

Poverená osoba na         PhDr. Zlata Schniererová,      
    tel.: 02/59266144 

konanie vo veciach         email: zlata.schniererova@land.gov.sk 
zmluvy a zodpovedný  
za jej plnenie: 
 

   /ďalej len „požičiavateľ“/ 
a 
 
Vypožičiavateľ:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
   Sídlo:              Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
   Zastúpený:             Mgr. Tomáš Oparty, generálny riaditeľ sekcie   
                                                                                   ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
                                                                                   na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-  
                                                                                   086 zo dňa 20.04.2021                                                                                
   IČO:               00151866 
   DIČ:               2020571520 
   Bankové spojenie:         Štátna pokladnica, č. účtu:  7000180023/8180 

IBAN:               SK7881800000007000180023 
 
Fakturačná a korešpondenčná adresa: 
Centrum podpory Trnava 
Kollárova 31 
917 02 Trnava 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ 

/požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“/ 
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Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

 
1. Dňa 03.12.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o výpožičke nebytových priestorov                             

č. 125/2020/MPRVSR-240, CPTT-ON-2020/003140-015 v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. 
z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je bezodplatné 
prenechanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede na Korze 
Bélu Bartóka 789/3, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe požičiavateľa, do užívania 
vypožičiavateľovi.  
 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI bod 4. zmluvy dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom 
rozsahu:  

 

I. V čl. II. bod 1. znie: 

1. „Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné prenechanie nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v administratívnej budove do užívania vypožičiavateľovi. Požičiavateľ prenecháva 
vypožičiavateľovi  do užívania nebytové priestory v celkovej výmere 1 222,71 m2  
nasledovne:  

 
na prízemí                                                           v celkovej výmere   123,15 m2 

 

-      kancelária  č.   1a v celkovej výmere 14,39 m2   
-      kancelária  č.   1b v celkovej výmere 14,38 m2   
-      kancelária  č.   8   v celkovej výmere 27,12 m2  

-      kancelária  č.   9   v celkovej výmere 30,28 m2   
- archív         č. 13   v celkovej výmere 36,98 m2   

 
na I. poschodí                                         v celkovej výmere 372,68 m2 

 

- kancelária č. 18 v celkovej výmere    9,18 m2 
- kancelária č. 19 v celkovej výmere  34,72 m2 
- kancelária č. 20 v celkovej výmere  43,40 m2 
- kancelária č. 21 v celkovej výmere  15,86 m2 
- kancelária č. 22 v celkovej výmere  15,86 m2 
- kancelária č. 24 v celkovej výmere  15,82 m2 
- kancelária č. 25 v celkovej výmere  15,82 m 
- kancelária č. 29 v celkovej výmere  15,82 m2   
- kancelária č. 32 v celkovej výmere  38,35 m2 + 15,82 m2 
- kancelária č. 33 v celkovej výmere  15,82 m2  
- kancelária č. 34a/ v celkovej výmere  15,82 m2 
- kancelária č. 35 v celkovej výmere  15,82 m2 
- kancelária č. 36 v celkovej výmere  15,82 m2 

- kancelária č. 37 v celkovej výmere  38,35 m2  + 15,82 m2 
- archív        č. 44  v celkovej výmere  34,58 m2 
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na II. poschodí                                       v celkovej výmere 324,35 m2 

 

- kancelária č. 59 v celkovej výmere  19,18 m2  + 19,17 m2 
- kancelária č. 60 v celkovej výmere  17,81 m2 
- kancelária č. 61 v celkovej výmere  17,81 m2 

- kancelária č. 62 v celkovej výmere  15,96 m2 
- kancelária č. 62av celkovej výmere 15,96 m2 
- kancelária č. 63 v celkovej výmere   15,96 m2  + 15,96 m2 
- kancelária č. 64 v celkovej výmere   24,94 m2  + 29,87 m2 
- kancelária č. 65 v celkovej výmere   34,92 m2 

- kancelária č. 66 v celkovej výmere   15,82 m2 
- kancelária č. 67 v celkovej výmere   16,51 m2   
- kancelária č. 68 v celkovej výmere   16,51 m2 
- kancelária č. 69 v celkovej výmere   17,20 m2 
- archív       č. 70c v celkovej výmere  14,46 m2 

- archív       č. 70b v celkovej výmere  16,31 m2 

 

 
na III. poschodí                    v celkovej výmere  263,51 m2 

 

- kancelária č. 85 v celkovej výmere  16,24 m2    
- kancelária č. 86 v celkovej výmere  17,81 m2 
- kancelária č. 87  v celkovej výmere   31,92 m2 
- kancelária č. 88,89 v celkovej výmere   33,60 m2 
- kancelária č. 90 v celkovej výmere  16,80 m2 
- kancelária č. 91 v celkovej výmere  16,80 m2 
- kancelária č. 92 v celkovej výmere  25,48 m2  +  25,48 m2 
- kancelária č. 93 v celkovej výmere  15,96 m2  
- kancelária č. 94 v celkovej výmere  15,96 m2 
- kancelária č. 95 v celkovej výmere  15,82 m2 
- kancelária č. 97 v celkovej výmere  15,82 m2 
- kancelária č. 98 v celkovej výmere  15,82 m2 

 
 

v suteréne       v celkovej výmere  68,08 m2 

 

       - sklad   č. 2  v celkovej výmere         39,95 m2 
- sklad   č. 4  v celkovej výmere           14,08 m2 

- archív         v celkovej výmere           14,05 m2 

 

 

garáže      v celkovej výmere  70,94 m2 

 

- garáž č.  4  v celkovej výmere             16,90 m2   
- garáž č.  6  v celkovej výmere             18,57 m2  
- garáž č.  7  v celkovej výmere             16,90 m2 
- garáž č.10  v celkovej výmere             18,57 m2  
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Z celkovej výmery predmetu výpožičky 1 222,71m2 predstavujú: 
 
- kancelárske priestory:        981,36 m2  x  43,00 €/m2/ rok =  42 198,48  €/m2/rok bez DPH 
- sklady, archívy, garáže:      241,35 m2  x  20,00 €/m2/ rok =    4 827,00  €/m2/rok bez DPH“. 
 
II. V čl. IV. bod 1. znie: 

 „1. Zálohová úhrada za prevádzkové  náklady  predstavuje ročnú sumu vo výške 47.025,48 
bez  DPH,  t. j. 43,00 €/m2/rok  bez DPH  za  kancelárske  priestory a  20,00 €/m2/rok  bez 
DPH za garáže, archívy a sklady. 

 
   Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať štvrťročne platby vo výške 11.756,37 € bez DPH,                    
v   prospech účtu prevádzkovateľa - Agrárna komora Slovenska, Dunajská Streda, Bankové 
spojenie: ČSOB, a.s. č. účtu: 4013354420/7500, IBAN: SK25 7500 0000 0040 1335 4420   
v termíne splatnosti vyznačenej na faktúre vystavenej prevádzkovateľom za: 
 

- vykurovací plyn                   2 790,00 € 
- elektrická energia          2 325,37 € 
- vodné                 367,00 € 
- stočné                   260,00 € 
- zrážková voda                     90,00 € 
- upratovacie služby                                    2 630,00 € 
- údržbárske a kuričské služby                   2 920,00 € 

    - komunálny odpad                                        374,00 €“. 
 

 

Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť  dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1 , ostávajú nezmenené naďalej 

v platnosti.  

 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotovenaich, pričom všetky majú platnosť originálu. 

Požičiavateľ dostane tri (3) vyhotovenia, vypožičiavateľ dve (2) vyhotovenia a  jedno (1) 

vyhotovenie je určené pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluvné  strany  výslovne  súhlasia  so  zverejnením  Dodatku č. 1  v  jeho  plnom rozsahu  

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Dodatok č. 1 zverejnia obe zmluvné strany. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak   

       súhlasu ho podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa                     V Bratislave, dňa  

 

Za požičiavateľa:     Za vypožičiavateľa: 

 
 
 
 
 

........................................................     ......................................................... 
Ing. Zuzana Nouzovská        Mgr. Tomáš Oparty          
Generálna tajomníčka služebného úradu      generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 
MPRVSR                                                                                      MV SR  

                                                                                       
       

 
 


