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Dodatok č. 1 

k Nájomnej zmluve č. 55/2010 - UPJŠ 
uzavretej  v zmysle ust. zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov dňa 1.3.2010 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ:    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny zást.: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - rektor 
IČO: 00397768 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava, 
Č.ú.: 7000074351/8180  
 
(ďalej len „prenajímateľ“)   

  
  
2. Nájomca:          Ing. Jarmila Krejzová, PhD.  
           Obchodné meno: Ing. Jarmila Krejzová - ZÁHRADNÍCTVO J&A  
           Sídlo:  04445  Ďurďošík 118                                 
                         IČO:   4809875 
                         Bankové spojenie:  
                         Č. ú.:  
 Zapísaný v Ţivn. registri Obvodného úradu Košice - okolie 

Číslo ţivnostenského registra: 830-14150 
 

(ďalej len „nájomca“) 
 
 

 
Čl. 2 

Predmet  dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe Nájomná zmluva č. 55/2010 z 1.3.2010 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
 
Čl. IV - Doba  a skončenie nájmu znie: 
 
1. Nájom bol dojednaný na dobu určitú od 01.03.2010  do  28.02.2011, t.j. na dobu jedného 

roka. Dodatkom č. 1 sa doba nájmu predlţuje do 28.2.2012. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomný vzťah je moţné  pred uplynutím času, na ktorý 

bol dojednaný, skončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
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b) písomnou výpoveďou, 
c) odstúpením od zmluvy z dôvodov určených zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov alebo touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomný pomer je moţné skončiť výpoveďou bez udania 
dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť 
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

4. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nájomca: 

a) predmet nájmu uţíva   takým spôsobom, ţe prenajímateľovi vznikla alebo hrozí vznik 
škody, 

b) nezaplatil splatné platby nájomného a za sluţby ani do splatnosti nasledujúcej faktúry 
za nájom a sluţby v zmysle  čl. V. tejto zmluvy, 

c) prenechá prenajatý  majetok do nájmu, podnájmu alebo výpoţičky tretím osobám.  

5. Oznámenie o odstúpení musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. 
Doručenie oznámenia o odstúpení sa preukazuje potvrdením príjemcu na doručenke. 
Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpením 
od zmluvy sa  táto v celom rozsahu ruší. 

 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy z 1.3.2010 ostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom nájomca obdrţí jedno 

vyhotovenie a prenajímateľ  tri vyhotovenia tohto dodatku. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

1.3.2011. 
 
 

 
V Košiciach, dňa      V Košiciach, dňa 11.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................     ............................................... 
              nájomca                                                                               prenajímateľ                       
 
 
 
 


