
DODATOK Č. 1  K NÁJOMNEJ  ZMLUVE              
č. 57/2017/LC 

 

 
uzavretej na základe § 720 Občianskeho zákonníka v zmysle Zákona č. 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
zmien a doplnkov a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení 

neskorších predpisov 
 

medzi 
 
Prenajímateľ :          SLOVENSKÁ  REPUBLIKA 
(správca majetku) Agroinštitút Nitra, štátny podnik 
   Akademická  4,  949 01 NITRA 

v zastúpení:  Ing. Mária Debrecéniová, CSc. -  riaditeľka 
   

IČO : 36 858 749 
IČ DPH: SK 2022631512 
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000330247/8180 
IBAN:  SK85 8180 0000 0070 0033 0247 
Swift Code:  SUBASKBX 
Zap.: OR OS Nitra, Oddiel: Pš; Číslo vložky:  10008/N 
 ( ďalej ako prenajímateľ ) 

 
 

a 
 
 

Nájomca :                DRUMAS PLUS, s. r. o.  
                                 Erenburgova 2060/17,  
                                 984 01 Lučenec  
                                       v zastúpení Emília Drugdová, konateľ  
                                 IČO: 43828388  
                                 DIČ :2022490932  
                                Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
                                IBAN:SK72 0900 0000 0003 4181 0896 BIC/SWIFT:  
                                       Zapísaný: 

                                     (ďalej ako nájomca) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1: 
 
Článok II sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Čl. II. 
 

     VÝŠKA ODPLATY A SPÔSOB FAKTURÁCIE  
 
2.1  Výška odplaty za užívanie nebytových priestorov je stanovená dohodou zmluvných 
strán na 0,07 € z každej vydanej porcie nápoja zo samoobslužného automatu.  



2.2  Odpočet počítadla nápojového automatu ako aj fakturácia odplaty bude vykonávaná v 
pravidelných štvrťročných intervaloch vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a k 31.12. bežného 
kalendárneho roka. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa jej vystavenia.  
2.3  Pokiaľ nájomca v uvedenom termíne splatnosti faktúru neuhradí, je v omeškaní so 
splnením svojej zmluvnej povinnosti zaplatiť dlžnú sumu, prenajímateľ je oprávnený 
požadovať od neho dohodnutý úrok z omeškania vo výške 16 % ročne.  
 
 
V ostatnom zostáva Nájomná zmluva č.  57/2017/LC nezmenená. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.10.2022, ak budú dodržané 
všetky podmienky povinného zverejnenia zmluvy. V prípade, ak bude zmluva zverejnená tak, 
že účinnosť nemôže nastať podľa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, nastáva účinnosť tejto 
zmluvy nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto dodatku do troch mesiacov 
od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k 
uzavretiu tohto dodatku nedošlo. 
Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Každý z účastníkov zmluvy obdrží po 2 
rovnopisoch. 
 
Účastníci vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, dodatok nebol uzavretý v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
V Nitre dňa   
 
 
 
  
      Prenajímateľ        Nájomca 
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