
D O D A T O K       č. 3                
                                             k  NÁJOMNEJ  ZMLUVE   číslo:   4 – 2/2010 
 
Nájomná zmluva č. 4-2/2010 uzavretá dňa 6.4.2010 v znení dodatkov č. 1, 2 medzi zmluvnými stranami :  
 
                                                                                  Zmluvné strany 
Prenajímateľ:   Žilinská univerzita v Žiline 
zastúpenie:          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
sídlo:                   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO:                    00397563 
IČ DPH:              SK2020677824 
právna forma:      verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov     
                             ako verejná vysoká škola                  
adresa na doručovanie všetkých písomností:      Žilinská univerzita v Žiline 
                                                                                  Univerzitná 8215/1 
                                                                                  010 26  Žilina                           
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:     Ing. Róbert Fillner, ved. odd. energetiky 
                                                                     tel.: 041/5135211 
                                                                     e- mail: robert.fillner@uniza.sk                 
                                                     (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
                                                                         a 
Nájomca:           Orange Slovensko, a. s. 
zastúpenie:          Federico Colom Artola, predseda predstavenstva  
                            Ing. Rastislav Valentíny, na základe poverenia 
sídlo:                   Metodova 8,  Bratislava  821 08 
IČO:                    35 697 270 
IČ DPH:              SK2020310578       
právna forma:     akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  Sa, 
                            vložka číslo:  1142/B                 
adresa na doručovanie faktúr a iných písomností:   Orange Slovensko, a.s. 
                                                                                        Metodova 8,  Bratislava  821 08 
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:    Ing. Michal Javorka 
                                                                    tel.:  048/4452529 
                                                                    e- mail: Michal.Javorka@orange.sk               
                                                         (ďalej len „nájomca“) 
 
sa po dohode zmluvných strán mení Dodatkom č. 3 nasledovne :  
              
 
              I. 
- v Článku VI. Doba nájmu mení sa v ods.1 - doba nájmu: do 31. decembra 2022.           
  
 
 
                       II. 
- v Článku VIII.  Nájomné a odplata za služby – v odseku 10. ruší sa posledná veta a nahrádza sa novou, ktorá znie:  
        Odpočet na meradle bude vykonaný vždy k 31. júnu  a k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. 
 
 
 
                                                                                            III. 
- v Článku X. Práva a povinnosti zmluvných strán - v odseku 2. - dopĺňa sa písmeno d) a znie:  
 
   d)   Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy cien nájmu a služieb spojených s užívaním prenajatých priestorov podľa      
         vývoja miery inflácie SR vykazovanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to jednostranným        
         písomným oznámením nájomcovi. Prenajímateľ je oprávnený upraviť cenu služieb a výšku preddavkov spojených     
         s nájmom aj v prípade zmeny cien energií od svojich dodávateľov. 
 
 
              IV. 
Ostatné ustanovenia zmluvy č. 4-2/2010  uzavretej dňa 6.4.2010 v znení dodatkov č. 1, 2 sa nemenia. 

 
 
 



             2. 
 
                                                       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 31.3.2022  
 
 
 
Prenajímateľ :               Nájomca : 
 
                 
 
 
..............................................................                          ............................................................ 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor                                               Ing. Rastislav Valentíny, poverený zástupca  
                                                                                                             na základe poverenia 


