
Dodatok č. 1 
k zmluve o nájme nebytových priestorov a stojanov na lode, ev. č. Z/2020/297/IV/RUK/OSN  

uzatvorená dňa 06. 02. 2020 
 (ďalej len „dodatok“) 

 
Zmluvné strany: 
Na strane prenajímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave  

 Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava 
 Štatutárny orgán:       prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

                                          Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. –    
prorektorka pre majetok a investície 

 IČO: 00 397 865 

 DIČ: 2020845332 

 IČ DPH: SK2020845332 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN:  SK80 8180 0000 0070 0009 0650 

 ako prenajímateľ  
 

Na strane nájomcu: Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava 
Sídlo:   Repašského 6, 841 02 Bratislava  
Zastúpená:  doc. Vojtech Potočný, PhD., predseda  
IČO 30 856 710 
DIČ 2021904148 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK03 0900 0000 0001 7871 7308 
Zapísaný: v registri občianskych združení MV SR 
Kontakt: doc. Vojtech Potočný, PhD., 0944 117 576  
ako nájomca 

 

 

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, zákona 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 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

tento 
 

dodatok  k zmluve o nájme nebytových priestorov a stojanov na lode 
 ev. č. Z/2020/292/IV/RUK/OSN  

(ďalej len „Zmluva“) 
 
Predĺženie doby nájmu a zvýšenie nájomného, ktoré sú predmetom úpravy tohto dodatku, boli 
schválené uznesením č. 27/16.12.2020 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej len „AS UK“) dňa 16.12.2020. Kópia uznesenia tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 
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Čl. I 
Predmet dodatku  

 
1. Znenie čl. III Doba nájmu sa mení a v plnom rozsahu nahrádza: 
 

1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01.01.2020 do 31.12.2025. 
2) Dohodnutú dobu nájmu je možné predĺžiť výlučne formou dodatku k tejto zmluve. Ak celková 
doba nájmu, ktorú tvorí doterajšia doba nájmu a budúca doba nájmu, presahuje trvanie jedného 
roka, alebo sa dodatkom mení doba nájmu z doby určitej na dobu neurčitú, na platnosť dodatku 
je potrebný predchádzajúci písomný súhlas AS UK. 
 

2. Znenie čl. IV Nájomné sa mení a v plnom rozsahu nahrádza: 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 60 EUR/1 priečka/rok bez DPH (DPH je vo 
výške 12,- EUR, spolu 72,- EUR/1 priečka/rok s DPH, tj. za 12 priečok 864,- EUR ročne s DPH). 
2) Poplatok za užívanie šatní členmi nájomcu vo výške 107,84 EUR/rok/člena, tj. za  12 členov 
1 294,08 EUR ročne. 
3) Nájomca sa zaväzuje hradiť nájomné ročne vo výške 864,- EUR (slovom: 
osemstošesťdesiatštyri EUR) za 12 priečok na lode a 1 294,08 EUR (slovom: 
tisícdvestodeväťdesiatštyri EUR a osem centov) za užívanie šatní, a to v druhom štvrťroku 
kalendárneho roka na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ v mesiaci máj, a to na účet 
prenajímateľa, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK 80 8180 0000 0070 0009 0650 
v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 
4) Peňažný záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje sa považuje za splatený okamihom 
pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet podľa ods. 3). 
5) Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranné zvýšiť nájomné podľa 
ods. 1 o percentuálnu mieru inflácie publikovanú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. O výške nového 
nájomného podľa predchádzajúcej vety bude nájomca písomne informovaný najneskôr do 31. 
marca príslušného kalendárneho roka. Prenajímateľ je týmto spôsobom oprávnený upraviť výšku 
dohodnutého nájomného prvýkrát v roku 2022. Zvýšenie nájomného oznámi nájomcovi za 
prenajímateľa listom správca majetku. 
 

3. Znenie čl. V Cena za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sa mení a v plnom rozsahu 
nahrádza: 
 

1) Nájomca je povinný okrem nájomného platiť prenajímateľovi cenu za služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu (ďalej len „cena za služby) plus DPH. 
2) Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sú tieto služby:  

  a) dodávka elektrickej energie, vody. 
3) Cena za služby je určená prenajímateľom 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR 
DPH/rok/člena, spolu pre 12 členov 259,20 EUR/rok za náklady na energie. 
4) Cenu za služby je nájomca povinný uhradiť ročne vo výške 259,20 EUR (slovom: 
dvestopäťdesiatdeväť EUR a dvadsať centov) a to v druhom štvrťroku kalendárneho roka na 
základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ v  mesiaci máj, a  to na účet prenajímateľa, ktorý je 
vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 0650 v  lehote splatnosti 
uvedenej na faktúre. Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb alebo spotreba 
služieb, prenajímateľ je oprávnený vystaviť nový zálohový list a nájomca sa zaväzuje zaplatiť 
zvýšenú úhradu za služby. 
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Čl. II 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy tak, ako to vyplýva z jeho obsahu. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva 

rovnopisy tohto dodatku prevezme prenajímateľ a jeden rovnopis prevezme nájomca. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 
5. Nájomca súhlasí so zverejnením Dodatku k zmluve o nájme nehnuteľnosti v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR (okrem osobných údajov) prenajímateľom, ktorému táto 
povinnosť vyplynula v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa .....................................                              V Bratislave, dňa ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________________ ___________________________________ 
              doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.,   doc. Vojtech Potočný, PhD., 
             prorektorka  pre majetok a investície                                              predseda 


