
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/61/2021 
 

uzatvorená podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov  v znení neskorších 

predpisov, zákona  č.131/2002 Z. z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a  zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v platnom znení,  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení 

vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z., zákona č 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 546/2010 Z. z , ktorým sa dopĺňa  zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ 

alebo „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, nariadenia  vlády č. 498/2011 Z. z., ktorým sa  ustanovujú podrobnosti 

o zverejňovaní  zmlúv v CRZ a náležitosti informácií o uzatvorení zmluvy a ďalších 

súvisiacich predpisov 

_________________________________________________________________________ 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

  Prenajímateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Sídlo:   Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 

     Štatutárny orgán: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor 

Súčasť: Správa účelových zariadení Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici (ďalej SUZ UMB) 

Zastúpená:  Ing. Jozefom  Mrenom, riaditeľom SÚZ 

na základe splnomocnenia spis. č.: 1531-2014-SR Z.: 
19289/2014 zo dňa 4.12.2014 

 IČO:   30 232 295 

DIČ:   2021109211  IČ DPH: SK 2021109211 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

            Telefonický kontakt:    

            Registrácia:               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zapísaná 

v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica pod 

číslom registra: 601-19538. 
 (ďalej len prenajímateľ, alebo UMB BB) 

                                

 Nájomca :       BP consult s.r.o. 

    Trieda SNP 1707/57, 974 01 Banská Bystrica 

 V zastúpení :  Mgr. Peter Brozman, rod. Brozman     

 IČO:    45 847 975      

            DIČ:   2023122772 

 IČ DPH :                    SK2023122772 

 Bankové spojenie :      

 Číslo účtu :                   

 Registrácia :             Zapísaný v OR OS BB oddiel : Sro, vložka č. 19077/S 

Číslo telefónu :              



1. Zmena  v článku  č.II. bod 2 : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 8 mesiacov, začína plynúť 

dňom  4.10.2021 a končí dňom 31.5.2022.– predčasné ukončenie Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov dohodou 

k dátumu : 30.11. 2021   

 

Zmena v článku č.III.: CENA NÁJMU A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 3 

– ruší sa úhrada nájmu od 1.12.2021 do 31.5.2022  

 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. 

 

 
 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici, dňa:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za nájomcu ..................................    Za prenajímateľa............................ 

          Mgr. Peter Brozman                             Ing. Jozef Mrena, 

    BP consult, s.r.o.                                        riaditeľ SÚZ UMB  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. 

nadobúda táto zmluva (dodatok) účinnosť 

 

dňa:..................................................... 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

podpis poverenej osoby: ........................... 


