Dodatok č.1
k Zmluve č. 67/2019
o nájme nebytových priestorov
uzavretá 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 „Zmluva“)
S predchádzajúcim písomným súhlasom Akademického senátu v zmysle § 12 ods. 2 zákona
uznesením číslo ............... zo dňa ....................
Prenajímateľ:
sídlo:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
IČO
00 397 687
Štatutárny orgán:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
poverený na podpis zmluvy:
Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000084015/8180
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:
miesto podnikania:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Právna forma:

1. Československá, spol. s r.o.
Mošovského 791/1
811 03 Bratislava, SR
Stanislav Kišš
35 776 480
2021506773
SK2021506773
Fio banka, a.s
2300344971/8330
SK4583300000002300344971
FIOZSKBAXXX
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislave
I, oddiel: Sro, vložka č: 20584/B

(ďalej aj ako "Nájomca")
„Prenajímateľ a Nájomca“ spoločne ďalej aj ako "Zmluvné strany")

Článok I
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany dňa 17.04.2019 uzavreli Zmluvu ev. č. 67/2019-R-STU, (ďalej ako
„Dodatok“). Predmetom nájmu je priestor, v budove T-časť 3,telocvične, na 1.podz. podlaží,
kancelársky priestor č. 113 o výmere 17,5m² (ďalej aj ako "Predmet nájmu").
2. Vzhľadom k tomu, že Zmluvné strany majú záujem na ďalšom trvaní a zmene Zmluvy,
dohodli sa na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení Čl. 2 bod 2.3.
Bod 2.3 Nájomnej zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to od 01.05.2020 do 30.04.2024.“
Článok II
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Zmena tohto dodatku je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.
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.
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.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Prenajímateľ a dva
Nájomca.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

.....................................................
Ing. Dušan Faktor, PhD.,
kvestor

.........................................
Stanislav Kišš
konateľ
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