DODATOK č.2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 49/2013 zo dňa 01.03.2013 a v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 30.08.2013
uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorený medzi:

1.
Obchodné meno:
Ústav informácii a prognóz školstva
Sídlo:
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
IČO:
000 39691
DIČ:
2020890135
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000063679/8180
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zániku rozpočtovej
organizácie Ústav informácií a prognóz školstva a jej zlúčení s príspevkovou organizáciou Centrum
vedecko-technických informácií SR, číslo: 2013 - 20510/57047:1-30 zo dňa 5.12.2013 s účinnosťou
od 1.1.2014 ďalej nástupnická organizácia:
Obchodné meno:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Sídlo
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie: RNDr. Dušan Hudec
IČO:
00151882
IČ DPH:
SK2020798395
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000064743/8180
7000498154/8180
(ďalej len „Nájomca“)
a
Prenajímateľom:
sídlo:
korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
konajúci prostredníctvom:
číslo účtu:
bankové spojenie:

YIT Reding a.s.
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
P. O. Box 21, 830 04 Bratislava 34
35 718 625
2020250265
SK 2020250265
Ing. Ladislav Veršovský, predseda predstavenstva

Spoločnosť YIT Reding a.s. je právnická osoba spôsobilá na právne úkony a oprávnená na
podnikanie, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
1410/B.
(ďalej aj ako „Prenajímateľ”)

1

sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve č. 49/2013 v tomto znení:
1. Článok V Nájomné ods. 5.1 Zmluvy č. 49/2013 v znení dodatku č. 1 sa mení a jeho nové
znenie je nasledovné:
Nájomca je povinný v termínoch a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve platiť
Prenajímateľovi:

odplatu za užívanie Nebytových priestorov, ktoré pozostávajú z kancelárskych
priestorov podľa pôdorysu uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy a podľa špecifikácie
štandardného vybavenia a príslušenstva v požadovanom množstve a kvalite podľa
Prílohy č. 3 Zmluvy, parkovacích miest podľa pôdorysu uvedeného v Prílohe č. 2
Zmluvy, v súlade s technickým popisom uvedeným v Prílohe č. 4 Zmluvy (ďalej len
„Nájomné“);
a

odplatu za služby spojené s nájmom Nebytových priestorov za zabezpečenie dodávok
elektrickej energie, kúrenie, vodné a stočné, dátové služby, odvoz triedeného odpadu
a upratovanie Nebytových priestorov 2x týždenne (ďalej spolu len „Odplata za služby“).
2. Článok V ods. 5.2 písm. (a) Zmluvy č. 49/2013 v znení dodatku č. 1 sa mení a jeho nové
znenie je nasledovné:
(a) za nájom Nebytových priestorov užívaných na kancelárske účely podľa Prílohy č. 1 Zmluvy
so štandardným vybavením podľa Prílohy č. 3 Zmluvy je Nájomné vo výške 5 396,89 Eur bez
DPH / 1 kalendárny mesiac (slovom päťtisíc tristodeväťdesiatšesť eur a osemdesiatdeväť
centov bez DPH). V súlade s ustanovením § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa v tomto prípade DPH neuplatňuje.
3. Článok VI ods. 6.1 Zmluvy č. 49/2013 v znení dodatku č. 1 sa mení a jeho nové znenie je
nasledovné:
Nájomca je povinný platiť Nájomné a Odplatu za služby podľa ods. 5.2 článku V. Zmluvy na základe
faktúry alebo preddavkovej faktúry vystavenej Prenajímateľom vždy na obdobie 1 (jedného)
kalendárneho mesiaca. Nájomné a Odplata za služby budú splatné na základe faktúry alebo
preddavkovej faktúry so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej doručenia Nájomcovi.
4. Článok XIII, ods. 13.3 zmluvy č. 49/2013 v znení dodatku č. 1 sa mení a jeho nové znenie je
nasledovné:
Pre Nájomcu:

Centrum vedecko – technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
E-mail: info@digitalnevzdelavanie.sk

Pre Prenajímateľa:

YIT Reding a.s.
P. O. Box 21, 830 04 Bratislava
E-mail: info@yit.sk

Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 2
1.

Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej
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republiky v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov.
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené zostávajú v platnosti
nezmenené.

3.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Nájomca obdrží
štyri vyhotovenia a Prenajímateľ dve vyhotovenia.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Dodatku č. 2 porozumeli čo do obsahu aj
rozsahu, vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 7. 1. 2014

V Bratislave, dňa 7.1.2014

za Nájomcu

za Prenajímateľa

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

_______________________________
Ing. Ladislav Veršovský
predseda predstavenstva
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