
 

Dodatok č. 3 
k nájomnej zmluve č. 15/2019 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľom: 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:       Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

Štatutárny zástupca:  prof. Ing. Ferdinand  Daňo, PhD., rektor 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IBAN:     

SWIFT:    

IČO:          00399957 

DIČ:                 

IČ DPH:   

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomcom: 

Obchodné meno:   DARK BLUE s. r. o. 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 95497/B   

Sídlo:   Farského 8, 851 01 Bratislava 

Štatutárny orgán: Katarína   Horváthová, konateľka 

Bankové spojenie       

IBAN:    

SWIFT:    

IČO:    47575204 

DIČ:     

IČ DPH:   

(ďalej len „nájomca“)   

 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
takto:   

 

I. Zmluvné strany potvrdzujú, že dňa 14.05.2019 uzavreli nájomnú zmluvu č. 15/2019 

(ďalej len „NZ“), dňa 10.06.2020 podpísali dodatok č. 1 k NZ (ďalej len „D1“) a dňa 

29.09.2020 podpísali dodatok č. 2 k NZ (ďalej len „D2“). 

 

II. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase od 01.02.2021 do 30.04.2021 bude zmenený účel 

nájmu, ktorým bude v uvedenom období uskladnenie zariadenia bufetu; za využitie 

predmetu nájmu na uvedený účel v uvedenom období sa nájomca zaväzuje zaplatiť 

prenajímateľovi nájomné v paušálnej výške 150,00 Eur. 

 

III. Ostatné body NZ vznení D1 a D2 zostávajú nezmenené. 
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IV. Dodatok č. 3 k NZ v znení D1 a D2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

 

V. Dodatok č. 3 k NZ v znení k D1 a D2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva 

dostane prenajímateľ a dva dostane nájomca. 

 

VI. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 k NZ v znení D1 a D2 prečítali, s jeho 

obsahom súhlasia, konajú slobodne a vážne, čo  potvrdzujú  vlastnoručným podpisom. 

 

Bratislava 20.01.2021 

 

 

Za prenajímateľa:       Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

.....................................................    ........................................... 

prof. Ing. Ferdinand  Daňo, PhD.                      Katarína   Horváthová  

          rektor                     konateľka 
 

 
 

 

 


