
Dodatok č. 1 

k zmluve č.15/2017.R-STU 

o nájme nebytových priestorov 

uzavretý v zmysle § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj ako „Dodatok“) 

 

 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:   Slovenská technická univerzita v Bratislave 

sídlo:    Vazovova 5 

     812 43 Bratislava 

IČO    00 397 687 

Štatutárny orgán: Dr.h.c,prof.h.c.,Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený funkciou rektora  

poverený na podpis zmluvy: Mgr. Rastislav Igliar, poverený funkciou kvestora 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK66 8180 0000 0070 0008 4015 

BIC:     SPSRSKBA 

DIČ    2020845255 

IČ DPH:    SK2020845255 

Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako verejná vysoká škola. 

(ďalej aj ako "Prenajímateľ") 

a 

 

Nájomca:    Slovenský výbor Svetovej energetickej rady 

miesto podnikania:  Ilkovičova 3 

     841 04 Bratislava 

zastúpená:    Ing. Juraj Kubica, PhD., sekretár 

IČO:    30805244 

IBAN:    SK85 0200 0000 0001 7883 1012 

Právna forma: Občianske združenie, registrované na Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej 

správy, dňa 09.07.1993, pod značkou VVS/1-900/90-8439. 

 

 

(ďalej aj ako "Nájomca") 

 

(Prenajímateľ a Nájomca spoločne ďalej aj ako "Zmluvné strany") 
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Článok I 

Predmet dodatku  

 

1. Zmluvné strany dňa 19.04.2017 uzavreli Zmluvu o nájme  nebytových priestorov, ev. č. 

15/2017, R-STU, ktorej predmetom je nájom kancelárskeho priestoru v objekte C na 2 poschodí, 

č. 206 o výmere 11,78 m², ktorý je zapísaný na LV č. 1425 spravovanom Katastrálnym odborom 

Okresného Bratislava, obec BA – m.č. Karlova Ves, Katastrálne územie Bratislava – Karlova Ves, 

parcelné číslo 3016, súpisné číslo IV – 2961, a to za účelom využívania priestoru na bežnú 

podnikateľskú činnosť Nájomcu najmä na účtovníctvo. (ďalej len „Dodatok“).  

 

2. Vzhľadom k skutočnosti, že Zmluvné strany majú záujem na ďalšom trvaní a zmene Nájomnej 

zmluvy, dohodli sa na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve, ktorým sa mení Čl. 2 bod 

2.3 a Čl. Nájomnej zmluvy.  

 

Bod 2.3 Nájomnej zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením: 

„Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2022“. 
 
Bod 3.6 Nájomnej zmluvy sa mení nasledovne: rušia sa služby podateľne a prevádzka telefónnej 
klapky od 01.01.2022. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena tohto dodatku je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Všetky ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, 

zostávajú v platnosti.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok spadá pod povinne zverejňovanú zmluvu 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

4. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku. 

6. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímateľ a dva 

nájomca. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 

V Bratislave dňa ......................    V Bratislave dňa  ....................... 

 

 

Za Prenajímateľa:  Za Nájomcu: 

 

 

..................................................... ....................................................... 

Mgr. Rastislav Igliar      Ing. Juraj Kubica, PhD. 

poverený funkciou kvestora sekretár SK WEC 

 


