DODATOK č. 1

k Nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ
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
_______________________________________________________________________________
1. Zmluvné strany
1.1 Obchodné meno:
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo:
Letná 9, 042 00 Košice
IČO:
00 397 610
IČ pre DPH:
SK2020486710
Číslo bankového účtu:
v mene spoločnosti:
Ing. Marcel Behún, PhD., kvestor
verejná vysoká škola na základe zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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“)
2. Predmet dodatku
Zmluvné strany sa z dôvodu organizačných zmien na strane nájomcu vykonaných na základe
rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2013 - 20510/57047:1-30 zo dňa 05.12.2013 spočívajúcich
v zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva dňom 31.12.2013 a jej zlúčením
s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických informácií SR dňom 01.01.2014, dohodli na
nasledovných zmenách Nájomnej zmluvy č. 69/190601/2013-NAJ zo dňa 26.08.2013:
Čl. 1 Zmluvné strany bod 1.2. znie:
„1.2. Obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
IČ DPH: SK2020798395
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000498146/8180 (IBAN: SK10 8180 0000 0070 0049 8146)
v mene spoločnosti: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
ako nájomca (ďalej len „nájomca“ alebo „zmluvná strana“)“.
3. Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 1
1. Nájomca prehlasuje, že je uzrozumený so skutočnosťou, že v zmysle rozhodnutia ministra školstva
SR č. 2013-20510/57047:1-30 zo dňa 05.12.2013 prešli na neho všetky práva a povinnosti, ako aj
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majetok a záväzky Ústavu informácií a prognóz školstva, teda aj práva a záväzky z Nájomnej zmluvy
č. 69/190601/2013-NAJ.
2. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ 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.
3. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 69/190601/2013-NAJ týmto dodatkom neupravené
zostávajú v platnosti nezmenené
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní prenajímateľ obdrží dve
vyhotovenia a nájomca dve vyhotovenia.
5. 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 Košiciach dňa ............................

V Bratislave dňa 02.01.2014

.................................................................
Ing. Marcel Behún, PhD.
kvestor

............................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ
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