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D O D A T O K  č. 11 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI /N v znení dodatkov 

 
 

čl. I Zmluvné strany 
 

 
Žilinská univerzita v Žiline 
zastúpená: prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD., rektorom 
so sídlom: Univerzitná 8215/1, 01026  Žilina 
IČO: 00397563 
DIČ: 2020677824  
IČ DPH: SK2020677824 
právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák.  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola 
zapísaná na OU v Žiline, č. živn.reg.: 580-31001 
osoba zodpovedná za plnenie obsahu zmluvy: Ing. Monika Peniaková, správkyňa budovy v Prievidzi,                            
t. č. 0915879954 monika.peniakova@pd.uniza.sk 
 
 

         (ďalej len prenajímateľ) 
 
 
                            a 
 

 
DIGI Slovakia, s.r.o. 
so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
zastúpená: Ing. Marcel Šatanek, konateľ a Ing. Michal Dulanský, konateľ 
IČO: 35 701 722 
DIČ: 2020356503 
IČ DPH: SK2020356503 
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
názov a číslo registra: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.24813/B 
kontaktná osoba: Jarmila Krethová 
 
 

 (ďalej len nájomca) 
 

sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI /N v znení dodatkov  
 

čl. II Predmet dodatku 
 

Dodatkom č. 11 sa mení čl. VII Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, bod 14. nasledovne: 
 

Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy cien nájmu a služieb spojených s užívaním prenajatých priestorov podľa vývoja 
miery inflácie SR vykazovanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to jednostranným písomným 
oznámením nájomcovi, ktorého prílohou bude potvrdenie Štatistického úradu SR o miere inflácie v SR. Prenajímateľ je 
oprávnený upraviť cenu služieb a výšku platieb aj v prípade zmeny cien energií od svojich dodávateľov, a to o sumu 
zodpovedajúcu preukázanému navýšeniu cien energií. 

 

čl. III Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/FRI/N v znení dodatkov zostávajú 
nezmenené. 

2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia. V 
prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť skôr, za deň doručenia sa považuje  deň, kedy sa 
zásielka dostala do sféry dispozície adresáta. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
alebo iného doručovateľa „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Zmenu adresy pre doručovanie je 
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príslušná zmluvná strana povinná včas oznámiť druhej zmluvnej strane. V opačnom prípade budú zásielky 
doručované na adresu uvedenú v zmluve alebo na adresu, ktorá bola naposledy oznámená ako adresa na 
doručovanie písomností. 

4. Dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých obdrží 1 vyhotovenie nájomca a 2 prenajímateľ. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa                           V Žiline dňa  
 
 
 
 
 
     
        DIGI Slovakia, s.r.o.                                               Žilinská univerzita v Žiline 
   Ing. Marcel Šatanek, konateľ                                                                      prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.   

          Rektor 
 

                   
      ---------------------------------   
 
 
          DIGI Slovakia, s.r.o.               
  Ing. Michal Dulanský, konateľ            ------------------------------------- 
                           prenajímateľ 
   
 
      ---------------------------------                                                                                  

     nájomca                                        


