D O D A T O K Č. 2
k nájomnej zmluve
č. R-

2257/2015/OIP

uzavretej dňa 10.3.2015 podľa § 8 ods.3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v
znení neskorších predpisov, § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 720 Občianskeho zák. a zák. č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
I.
Zmluvné strany

1. Prenajímateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo:
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Štatutárny zástupca:
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy: doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor
Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
doc. Ing. Marián Kučera, PhD., dekan FEVT
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
č. ú. IBAN:
IČO:
00 397 440
IČ DPH:
SK 2020474808
Adresa sídla prenajatých priestorov:
Študentská 26, 960 53 Zvolen
Oprávnený na rokovanie vo veciach
Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
technických:
(ďalej len „Prenajímateľ“)
2. Nájomca:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. ú. IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK05 8180 0000 0070 0006 4743
00151882
2020798395
SK2020798395
II.
Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa čl. III Doba nájmu, bod 1 mení tak, že znie:
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy do 30.11.2015.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
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III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov, sa tento dodatok
zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“).
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ v zmysle ust.
§ 47a Občianskeho zák. doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tohto dodatku v CRZ v súlade a v rozsahu podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva, preto súhlasia s jeho zverejnením v CRZ v plnom rozsahu.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží 3 a nájomca 2
vyhotovenia.
6. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a prehlasujú, že bol uzavretý slobodne
a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, ani v tiesni, prehlasujú, že si tento riadne
prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
Vo Zvolene dňa .......................

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

za Prenajímateľa :

za Nájomcu:

...........................................................
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor

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

.............................................................
doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy
............................................................
Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy
.............................................................
doc. Ing. Marián Kučera, PhD. dekan FEVT
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy
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