DODATOK č. 3
k Nájomnej zmluve
uzatvorenej dňa 26.08.2013 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení nesk.predp. a § 663 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
I.
1.1 Obchodné meno : Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo : Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO : 00 397 563
IČ pre DPH : SK2020677824
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:
SWIFT:
Štatutárny zástupca: 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: Centrum vedecko-technických informácií SR
sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00 151 882
DIČ: 202 079 83 95
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000498146/8180
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
SWIFT: SPSRSKBA
zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
ako nájomca (ďalej len „nájomca“ alebo „zmluvná strana“)
II.
Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomná zmluva zo dňa 26.08.2013 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 21.01.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.5.2015, sa mení nasledovne:
1. Čl. 1, bod 1.2 IBAN sa mení na:
2. Čl. 4 Doba nájmu, po zmene z n i e :
„4.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy, na dobu určitú do 30.11.2015“.
III.
1. Ostatné časti Nájomnej zmluvy zo dňa 26.08.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.01.2014
a Dodatku č. 2 zo dňa 29.5.2015 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane
dve vyhotovenia.
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 Žiline dňa 15.9.2015

V Bratislave dňa

…………………………………
prenajímateľ:

……………………………....
nájomca:
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