
Dodatok č. 1 

k zmluve o nájme č. 2609/OM/2014/2 
 

uzatvorenej podľa  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zmluva“) 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ :                 Mesto Levoča 

Zastúpené :                      primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským  

So sídlom :                       Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča, 

IČO :                                00329321, 

DIČ :                                2020717754,  

Bankové spojenie :           

Číslo účtu :                        

IBAN:                      

SWIFT-BIC:                    SUBASKBX    

                                           (ďalej len „prenajímateľ“)  

a  

Nájomca: 

Názov:                               Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky 

Štatutárny zástupca:       prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

Sídlo :                                Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 

IČO :                                 00151882 

IČ DPH:                           SK 2020798395 

Bankové spojenie:           SPSRSKBA 

Číslo účtu:                        SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

Zapísaný/á v registri:     331  Štátna príspevková organizácia 

                                          (ďalej len „nájomca“) 

 

po prehlásení týchto zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, uzatvárajú dodatok 

č. 1 k zmluve v znení :                                

                             

                                                                    čl. II. 

                                                        Predmet dodatku 

 

1. Článok II.  predmetnej zmluvy sa mení takto : 

Predmetom nájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa na 1. a 2. poschodí objektu so súp. číslom 28, 

na Námestí Majstra Pavla č. 28, 054 01  Levoča, postaveného na parc. č. KN C 860 zast. pl. a nádv. 

s výmerou 707 m
2
, v k. ú. Levoča, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou 

katastra Levoča, na liste vlastníctve č. 1 a to: 

 

P.č.    Druh a popis        charakter nebytového priestoru           Podlahová plocha 

1.       miestnosť 106         kancelária                                                   23,40 m
2
 

2.       miestnosť 105         chodba                                                        38,75 m
2
 

3.       miestnosť 104         sklad                                                           34,65 m
2
 



4.       miestnosť 107         soc.zariadenie                                               2,00 m
2
    

5.       miestnosť 107         umývarka                                                      2,67 m
2
 

6.       miestnosť 101         výst.miestnosť                                            71,50 m
2 

7.       miestnosť 102         výst.miestnosť                                            38,95 m
2
     

8.       miestnosť 103           kabína                                                         8,00 m
2
  

9.       miestnosť 202           stála expozitúra                                        26,40 m
2
 

10.     miestnosť 201           knižnica                                                      3,57 m
2
  

11.     miestnosť 203           expozitúra                                                35,15 m
2
 

12.     miestnosť 302           stála expozitúra                                        99,25 m
2
            

13.     1.posch.miestnosť     depozitár zbierkových predmetov           23,50 m
2
   

         SPOLU :                                                                                   407,79 m
2
 

 

2. V článku III. predmetnej zmluvy sa mení bod 1, ktorý znie: 

1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi do užívania výlučne na účel: kancelárske 

priestory, výstavné priestory a depozitár zbierkových predmetov.   

                                                                  

3.  V článku VII. predmetnej zmluvy sa mení bod 4, ktorý znie: 

4. Predbežná výška úhrad za služby je 5 232 eur/rok, čiže 436 eur//mesiac. 

 

4. V článku VIII. predmetnej zmluvy sa mení bod 1, ktorý znie: 

1.  Nájomné a úhrady za služby sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vo výške 775,83 eur/mesiac a to 

bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr 

posledný deň príslušného mesiaca. 

čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

01.11.2014,  nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na internetovej 

stránke www.levoca.sk. a v centrálnom registri zmlúv.    

2. Tento dodatok sa uzatvára na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 62/32 zo dňa 

14.10.2014.  

3.   Zmluvné strany  prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony. 

4. Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich  rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých sú 2 pre 

prenajímateľa a 3 pre nájomcu.  

5. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je povinnou osobou v zmysle zák. č. 211/2000   Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu 

tohto dodatku; uvedené sa týka ja nájomcu.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, že bol nimi prečítaný, je im zrozumiteľný, vyjadruje ich vôľu a preto ho na znak súhlasu 

slobodne a vážne svojim podpisom potvrdzujú. 

 

         V Levoči, dňa : ...........................                                  V Bratislave, dňa:  28.10.2014 

 

 

 

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

               Mesto Levoča                                                      Centrum vedecko-technických informácii SR 

    Ing. Miroslav  Vilkovský                                                         prof. RNDr. Ján Turňa, CSc            

              primátorom                                                                                generálny riaditeľ 


