DODATOK č. 1

k Nájomnej zmluve
uzatvorenej dňa 26.08.2013 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení zmien a doplnkov a § 663 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
1.1 Obchodné meno : Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo : Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO : 00 397 563
IČ pre DPH : SK2020677824
NBS, ul. Radlinského 32, Bratislava, č. účtu
v mene spoločnosti: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka
právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako
verejná vysoká škola
ako prenajímateľ (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „zmluvná strana“)
1.2 Obchodné meno: Ústav informácií a prognóz školstva
Sídlo: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
IČO: 00039691
Číslo bankového účtu:
v mene spoločnosti: Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
ako nájomca (ďalej len „nájomca“ alebo „zmluvná strana“)
Na základe listu číslo: 2013 - 20510/57047:1-30 zo dňa 5.12.2013, vec: „Rozhodnutie o zrušení
rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva“
sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 26.08.2013 v tomto znení:
1. Názov spoločnosti a fakturačné údaje nájomcu pre plnenie Nájomnej zmluvy od 1.1.2014 budú:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
číslo účtu:
v mene spoločnosti: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku
1. Dodatok k Nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v
súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti
nezmenené

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní prenajímateľ obdrží dve
vyhotovenia a nájomca dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Dodatku č. 1 porozumeli čo do obsahu aj rozsahu,
vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy.

V Žiline dňa ............................

V Bratislave dňa .........................

.................................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
štatutárny zástupca CVTI SR

