
DODATOK č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

uzatvorenej dňa 23.10.2018 medzi zmluvnými stranami 

 

Prenajímateľom: 
č. 1 
Meno a priezvisko: Tibor Koller, rod. Koller  
Trvalý pobyt:    
Dátum narodenia:                       
 
č. 2 
Meno a priezvisko:  Diana Kollerová, rod. Hrubšová  
Trvalý pobyt:    
Dátum narodenia:                      
 
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko    
Číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5200 0000 0000 0867 3939 
 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
a 

Nájomcom: 
Záchranná zdravotná služba Bratislava 
So sídlom: Antolská 11, 850 07 Bratislava 
IČO: 17336210 
DIČ: 2020845827 
Zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991 – A/XXI-3 v znení neskorších zmien s účinnosťou 
od 1.1.1992 
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Slovák, generálny riaditeľ 
 Ing. Dušan Valent, ekonomický riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK58 8180 0000 0070 0028 7955 
 
(ďalej len „Nájomca“) 
 
(ďalej v texte spoločne i „zmluvné strany“) 
 
 

I. 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2018 zmluvu o nájme nebytových priestorov, podľa 
ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov na účely zabezpečenia 
prevádzkovania stanice záchrannej zdravotnej služby nájomcom (ďalej len „Zmluva“). 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve, v nasledovnom znení: 

 

 
 



2.1. čl. V. ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne: 
Nájomné sa Nájomca zaväzuje uhrádzať mesačne za príslušný mesiac. Nájomné je splatné vždy 
k 10. dňu kalendárneho mesiaca.  
 
2.2. čl. V. ods. 4 Zmluvy sa mení nasledovne: 
Nájomca sa zaväzuje hradiť nájomné formou bezhotovostného prevodu zo svojho účtu na účet 
Prenajímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 
2.3.  čl. V. ods. 5 Zmluvy sa mení nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak  sa jedna  zo zmluvných strán  dostane  do omeškania 
s akoukoľvek platbou voči druhej zmluvnej strane, je strana, ktorá nie je v omeškaní oprávnená 
požadovať od druhej strany zaplatenie zákonných úrokov z omeškania určených vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej sumy, 
až do dňa uskutočnenia platby vrátane, ak platba nebola uhradená v lehote jej splatnosti.    

 
 

II. 
 

1. Ostatné časti, články a ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené. 
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa .....................................   V Bratislave dňa ..............................  
 
 
 
 
Za nájomcu:      prenajímateľ: 
 
 
.................................................................   .......................................................... 
Ing. Ľubomír Slovák, generálny riaditeľ   Tibor Koller 
 
 
.................................................................   .......................................................... 
Ing. Dušan Valent, ekonomický riaditeľ   Diana Kollerová 


