
SE-OD1-2022/002951-009 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – nájom tabúľ pre elektronický prehľad 

správ č. SE-OD1-2022/003539-001 zo dňa 09. 03. 2022 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

Obchodné meno: amena display, s. r. o. 
Sídlo:   Heydukova 4, 811 08 Bratislava 
Zapísaný:  OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 103977/B 
IČO:   48 152 846 
DIČ:   2120090115 
IČ DPH:  SK2120090115 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN:   SK49 0200 0000 0035 1052 9557 
V zastúpení:  Ing. Pavol Amena - konateľ 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: 

Názov:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej  

   republiky 

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

Zastúpenie:  Mgr. Tomáš Oparty - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

   Slovenskej republiky, plnomocenstvo č. SL-OPS-2021/001914-045 zo dňa 

   07.04.2021 

IČO:   00 151 866 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

(ďalej ako „nájomca“) 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09. 03. 2022 Zmluvu o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – nájom 

tabúľ pre elektronický prehľad správ č. SE-OD1-2022/003539-001 (ďalej ako „Zmluva“), predmetom 

ktorej je záväzok prenajímateľa prenechať do užívania tabule pre elektronický prehľad správ – 

svetelné navigácie špecifikované v  Článku I. bod 1. Zmluvy a záväzok nájomcu uhradiť za predmet 

nájmu nájomné uvedené v Článku III. Zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VII. Bod 3. dohodli na nasledovnom znení Dodatku, ktorého 

predmetom je zmena trvania zmluvy a navýšenie ceny plnenia v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) a s § 

18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

2. Článok I. Predmet a účel nájmu bod 1. a) sa mení nasledovne: 

„Smart display SCOUT, vzdialenosť čitateľnosti 70m – 150m; množstvo: 5ks,“. 

 

3. Článok II. Doba trvania a zánik zmluvy bod 1. sa mení nasledovne: 

„Nájom sa dojednáva na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na dobu 93 

(deväťdesiat tri) kalendárnych dní alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr.“ 

 

4. Článok III. Výška nájmu, dodanie predmetu nájmu a spôsob úhrady sa mení nasledovne: 

„Denné nájomné 1 ks Smart Display SCOUT s príslušenstvom  64,00€ bez DPH 

 Denné nájomné 1 ks Smart Display SCOUT s príslušenstvom  76,80€ s DPH 

 Denné nájomné 1 ks Smart Display ONE s príslušenstvom  75,61€ bez DPH 

 Denné nájomné 1 ks Smart Display ONE s príslušenstvom  90,73€ s DPH 

 Maximálne nájomné spolu      57.886,92€ bez DPH 

 Maximálne nájomné spolu      69.464,30€ s DPH“ 

 

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené naďalej v platnosti. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zverejnenie zabezpečí nájomca. 

 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Prenajímateľ obdrží 

dve (2) vyhotovenia a nájomca dve (2) vyhotovenia tohto Dodatku. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku pred jeho uzavretím riadne oboznámili, tomuto 

porozumeli, Dodatok zodpovedá ich vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne, slobodne a vážne, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho k Dodatku pripájajú svoje podpisy.

 

 

 

Za prenajímateľa: 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Amena 

konateľ

 

 

 

Za nájomcu: 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Tomáš Oparty 

Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

Ministerstva vnútra SR 


