
 

 
 

 

Dodatok č.  2  
k Zmluve o nájme  č.  65/2009  z  27.2.2009 

v znení Dodatku č. 1  
uzavretej v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  

v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2, 041 80 Košice 

      Zast.: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.– rektorom 
     IČO: 00397768 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
      č. ú.: 7000074351/8180      
   ( ďalej len „prenajímateľ“) 
 
2. Nájomca:        Anna Višňovská 

nar. 1. 6. 1942 
   ul. Obrody č. 15, Košice 
   IČO: 44674988    

Zapísaná v Obchodnom registri Obvodného úradu v Košiciach č.OŢP-
C/2009, č. ţiv. reg.: 820-65572 

   (ďalej len „ nájomca“) 
 
 

Článok 2. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o nájme č. 
65/2009 zo dňa 27.2.2009 v znení Dodatku č. 1: 
 
 
Článok IV. - Doba a skončenie nájmu znie: 
 
1. Nájom bol dojednaný na dobu určitú od  1.3.2009 do 28.2.2010 t. j. na dobu jedného 

roka. Dodatkom č. 1 k tejto zmluve sa doba nájmu predlţuje do 28.2.2011. Dodatkom č. 
2 k tejto zmluve sa doba nájmu predlţuje do 28.2.2012. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomný pomer okrem dôvodov uvedených v ust. § 9 ods. 
1, 2 zák. č. 116/90 Zb., v znení neskorších predpisov, je moţné skončiť výpoveďou i bez 
udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhému účastníkovi, inak je 
neplatná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. Túto nájomnú zmluvu je moţné okamţite zrušiť v prípade, ţe nájomca poruší ust. čl. III. 
odsek 3 tejto zmluvy alebo ak zamestnanci alebo študenti UPJŠ v Košicach písomne 



 

oznámia prenajímateľovi svoju nespokojnosť s úrovňou poskytovaných sluţieb 
nájomcom. 

4. Nájomca sa zaväzuje dodrţiavať predajnú dobu nepretrţite, po dohode s tajomníčkou 
fakúlt a v sobotu v nadväznosti na rozvrh hodín fakulty. 

 
 
 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme č. 65/2009 zo dňa 27.2.2009 v znení Dodatku č. 1 

ostávajú nezmenné 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom prenajímateľ obdrţí tri 

a nájomca jeden exemplár. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
V Košiciach, dňa ...........   V Košiciach, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
........................................                             ................................................................. 
            Anna Višňovská   prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.                                                             


