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Dodatok č. 2 
k  Zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 16.3.2010 v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme   

 a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní     
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej  

komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ:         Rozhlas a televízia Slovenska 
                                  Mýtna 1, 817  55  Bratislava   
                                  Štatutárny orgán    :  PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka                                  
                                  IČO                       :  47 232 480    
                                  DIČ                       :   2023169973 
                                  IČ DPH               : SK2023169973                   
                                  Bankové spojenie :   xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                  Číslo účtu              :   xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                  Zapísaný  :   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
                                                      Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B                             
 
Nájomca:              BAUMIT, spol. s r.o. 
                                 Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava 
                                 Zastúpený             :    Ing. Ľuboš Fussek, konateľ 
 IČO: : 31 368 956 
 DIČ: : 2020304660 
 IČ DPH :  SK2020304660 
                                 Bankové spojenie :   xxxxxxxxxxxxxxx  
                                 Číslo účtu              :    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                            Zapísaný                 :   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
                                                                Odd.: SRo, Vložka č.: 6692/B  
   
 

  

sa dohodli na Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve  o nájme  nebytových priestorov  zo dňa  
16.3.2010 (ďalej len „zmluva“): 
 
 
1.  V Čl. VI. zmluvy sa mení znenie bodu 1. takto: 
     Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2.  V Čl. VI. zmluvy sa mení znenie bodu 2. takto: 

Túto zmluvu môže vypovedať prenajímateľ aj nájomca bez udania dôvodu formou      
doporučeného listu, pričom nájomca je povinný výpoveď adresovať Sekcii ekonomiky     
prenajímateľa.  

       
3.  Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok sa stáva jej súčasťou.  
 
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  

jedno vyhotovenie. 
 

5.  Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť prenajímateľa zverejniť tento dodatok podľa § 5a z.č. 
211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia 
so zverejnením dodatku v rozsahu platnej legislatívy.   
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6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
29.2.2012  

 
7.  Tento dodatok bol napísaný slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni niektorej zo 

zmluvných strán, strany si ho pozorne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho 
dodatok ako prejav svojej vôle podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa                                                            V Bratislave, dňa  
 
Prenajímateľ:            Nájomca: 
 
 
 
 
 
 
........................................................                                ................................................ 
        PhDr. Miloslava Zemková                                              Ing. Ľuboš Fussek  
          generálna riaditeľka                                                             konateľ                         
Rozhlas a televízia Slovenska     BAUMIT, spol. s r.o. 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Diana Ozdínová – pov. ved. Odboru obchodu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko, funkcia , dátum  a podpis zodpovednej osoby 
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