
 
DODATOK   č. 1    

k Nájomnej zmluve  č. 8/2015/101 
 

uzatvorenej podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a  podnájme nebytových  priestorov, zák.  č.131/2002 
Z. z. o vysokých školách, zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií,  
zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zák. č. 
124/2006 Z. z. o BOZP, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH, prísl. ust. 
Občianskeho zákonníka, všetko v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:   
 

medzi zmluvnými stranami 
 

I. 
 

Prenajímateľ :  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
   Sídlo :  Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 
              Štatutárny orgán: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor 

 Organizačná súčasť: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica 

 Osoba oprávnená zmluvu podpísať: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., 
dekan 

        IČO: 30232295 
   IČ DPH: SK2021109211 
   Bankové spojenie : Štátna pokladnica  Bratislava 

IBAN : 
BIC:    

 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 

             (ďalej len „prenajímateľ“) 
 
a 
    

Nájomca :    Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo:  Lamačská cesta 8/A, Bratislava 811 04 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

 IČO : 00 151 882 
 DIČ : 2020798395 

IČ DPH : SK202 0798 395 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica    
IBAN: SK10 8180 0000 0070 0049 8146 
Právna forma:  štátna príspevková organizácia napojená na štátny 
rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR, ktoré je jej 
zriaďovateľom 
(ďalej len „nájomca“) 

 
 

II. 
 

 Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomná zmluva zo dňa 27.3.2015, sa mení  
nasledovne: 
 
1. Čl. 3 Doba nájmu, po zmene z n i e : 

„1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.04.2015 do 30.11.2015.“  
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III.  
 

1. Ostatné časti Nájomnej zmluvy č. 8/2015/101 zo dňa 27.3.2015 ostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok  je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 ex. obdrží prenajímateľ a 2 

ex. obdrží nájomca.   
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom k zverejnenej zmluve v súlade s  § 

5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia  
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií  v znení neskorších predpisov.  

 
 
        V Banskej Bystrici, dňa 15.9.2015    V Bratislave, dňa 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………                               …………………………….... 
          prenajímateľ:          nájomca:        




