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Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  
– (VONKAJŠIA PLOCHA – Parkovisko Výstavná ulica) č. 63/2021/AXNV 

uzatvorená 
v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v planom znení 

(ďalej len „zmluva“) 
    
     Čl. I. 

   Zmluvné strany  
 
Prenajímateľ:   agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
Zastúpený:   Ing. Róbert Kanás, riaditeľ     
Sídlo:    Výstavná 4, 949 01  Nitra 
Zápis: OR Okresného  súdu  Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N 
IČO:    36 855 642 
DIČ:    2022506651 
IČ DPH:  SK2022506651 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:  3007591353/0200 
IBAN:               SK81 0200 0000 0030 0759 1353 
BIC (SWIFT):              SUBASKBX 
(ďalej len „prenajímateľ“)   

 
 

Nájomca:   MASZARYK s. r. o.                                       
Zastúpený:  Matúš Molnár 
Sídlo:   Platanová 2529/8, 949 02 Nitra 
IČO:    51162041 
DIČ:                2120889166 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:               SK92 0900 0000 0050 4696 1600 
BIC (SWIFT):              GIBASKBX   
(ďalej len „nájomca“)  
 
 
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - (VONKAJŠIA PLOCHA – Parkovisko Výstavná ulica)  
č. 63/2021/AXNV zo dňa 28.06. 2021  sa mení nasledovne: 
 
 
V článku II. - Predmet nájmu  
 
2.2. Predmet nájmu: sa dopĺňa 
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory – Pokladňa – umiestnená na 
parkovisku P11. 

  
 
V článku III. - Účel nájmu 

 
3.1. sa dopĺňa:  
Nájomca je oprávnený a zaväzuje sa predmet nájmu – Pokladňa - využívať výlučne ako „Zázemie pre 
pracovníkov, ktorí vykonávajú na Odbernom mieste - testovanie COVID 19“  
 
 
V článku IV. - Doba nájmu 
 
4.1. sa mení nasledovne: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10. 2021 do 30.11. 2021. 
4.2. sa vypúšťa 
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V článku V. - Nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a spôsob ich 
platenia  
 
5.1. sa mení nasledovne:  

Nájomné: Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu dohodnuté 
nájomné vo výške  47,00 EUR + DPH/deň v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
Výška nájomného je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Nájomca je povinný nájomné 
uhradiť  vrátane DPH. 
Pokiaľ si nájomca objedná aj iné služby ako bolo dohodnuté, je povinný tieto služby písomne 
nahlásiť formou objednávky. Nájomca je povinný za poskytnuté služby na základe vystavenej 
faktúry uhradiť danú čiastku podľa splatnosti faktúry. Ceny budú určené na základe platného 
cenníka na daný rok.  

 
     

Ostatné náležitosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov–(VONKAJŠIA PLOCHA –Parkovisko 
Výstavná ulica) č. 63/202/AXNV zo dňa 28.06. 2021  a všetky tu neuvedené články nájomnej 
zmluvy ostávajú v platnosti v dojednanom znení bez zmeny. 

      
 
Čl. VIII. - Záverečné ustanovenia 
 
1. Účastníci tohto dodatku č. 1 prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a ich právna     

spôsobilosť nie je obmedzená. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, každý rovnopis má platnosť originálu. Nájomca 

obdrží jedno vyhotovenie a prenajímateľ dve vyhotovenia. 
4. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení AX 
zverejní v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, alebo ak dodatok nie je 
zverejnený do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník dodatku podať návrh na zverejnenie 
dodatku v Obchodnom vestníku. 

5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku č.1 v jeho plnom rozsahu  v centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

6. O zverejnení dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie, ktoré účastníkovi dodatku AX vydá na 
požiadanie. 

7. Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s 
jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ môže  
       uchovávať a spracúvať informácie vzťahujúce sa k nájomcovi a k tejto zmluve, v dôsledku  
       čoho nájomca týmto udeľuje svoj súhlas s uvedeným v súlade s právnym poriadkom  
       Slovenskej republiky a to najmä s nasledovnými právnymi predpismi: 

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (§ 9); 
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (§ 11 a nasl.); 
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 

 
 
 
V  Nitre,  dňa 27.09. 2021              V  Nitre, dňa  ...................... 
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca:  
 
 
................................................................  ................................................................ 
   agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,                 MASZARYK s. r. o.                                       
  štátny podnik                            Matúš Molnár            
 Ing. Róbert Kanás, riaditeľ  
 


