
Dodatok č. 1 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

číslo zmluvy prenaj ímateľa 2014/1200/2827 zo dňa 04.03.2015 

Ol>ct1od11é meno: 
Síd lo: 
štatutárny orgán: 
IČO : 
D I Č : 
I Č DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Dan iel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tat ra banka, a.s. 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Brat islava 1, oddiel Pš, vložka 32/B 
(ďalej len „prenajímate!"') 

Názov: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

I ČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

a 

Envi ronmentá 1 ny fond 
Martinská 49, 821 05 Bratislava 
Mgr. Peter Kalivoda, riad ite ľ 

307 964 91 
2021925774 

(ďalej len „nájomca" a spolu s prenajímate ľom ďalej v texte len „zmluvné strany") 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle príslušných ustanovení zák. č . 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov číslo zmluvy prenajímateľa 2014/1200/2827 zo dňa 04.03.2015 (ďalej len 
ako „Nájomná zmluva"), ktorým sa táto mení nasledovne (ďa lej len ako „Dodatok č.1" ): 

Článok II. 
Predmet Dodatku č.1 

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom IX. bodom 9.2 Nájomnej zmluvy dohodli, že článok III. 
Nájomnej zmluvy sa dopÍňa o nový bod 3.13. s nasledovným znením: 

„3.13 Z dôvodu realizácie úpravy časti predmetu nájmu prenajímateľom na základe 
žiadosti nájomcu sa zmluvné strany dohodli, že v období od 01.09.2017 do 
31.12.2017 sa nájomné v zmysle bodu 3.2 tohto článku zvyšuje o sumu 1239,75 
Eur bez DPH/mesiac (slovom: jedentisícdvestotridsaťdeväť EUR 75/100), t.j. 
nájomné v zmysle bodu 3.2 tohto článku v období od 01.09.2017 do 31.12.2017 
je vo výške 10 368,55 Eur bez DPH/mesiac (slovom: desaťtisíctristošesťdesiatosem 
EUR 55/100)." 



Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

3 .1 Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 

3.2 Nakoľko obe zmluvné strany sú povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Dodatok č.1 a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverej nené takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobode informácií vo svojom ust. § 5a a § 
5b. 

3 .3 Dodatok č . 1 nadobúda p latnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 
3.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží tri 

vyh otave n ia. 
3 .5 Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v Dodatku č . 1 prejavili slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad, 
doplnkov a iných zmien, že Dodatok č.1 nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných 
podmienok, Dodatok č .1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak tohto súhlasu ho 
vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave dňa' 0.3. NOV. 2017 
Prenajímateľ: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

V Brat islave dňa 

Nájomca: 
Environmentálny fond 

riaditeľ 




