
Dodatok č. 1 
k  ZMLUVE  O  NÁJME bytu č. NZ /010/2022 zo dňa 14.01.2022 

 
Zmluvné strany  

 
Prenajímateľ:     Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo:      Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
V mene prenajímateľa koná samostatne:  Ing. Peter Miklovič - konateľ spoločnosti 
IČO:      44 518 684 
DIČ:      2022722075 
Banková spojenie:    SK5102000000003072566955 
a 
Nájomca:     Zoologická záhrada Košice  
Sídlo:      Ulica k Zoologickej záhrade 1 

040 01 Košice- Kavečany 
Zastúpený:  Mgr. Erich Kočner, riaditeľ 
IČO:  00083089 

 
sa dohodli na nasledovnom: 

Čl. I 
 

Na základe Zmluvy o nájme bytu č. NZ/010/2022 zo dňa 14.01.2022 prenajímateľ prenechal 
nájomcovi do nájmu byt č. 15 na ulici Adlerova 6 v Košiciach, nachádzajúci sa na 3. poschodí, vedený na 
LV č. 11493, v katastrálnom území Furča, v bytovom dome súpisné číslo 836 na dobu určitú - na obdobie 
1 roka  odo dňa účinnosti uvedenej zmluvy, platnej do 20.01.2023. 

 
Čl. II 

             
V čl. III „Doba platnosti a zánik“  sa mení bod 1, ktorý bude znieť nasledovne: 
 
Byt uvedený v čl. II tejto zmluvy sa prenajíma na dobu určitú do 20.01.2024 
. 

 
Čl. IV 

 
1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 
2) Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a jeden 

nájomca. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po  dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Keďže 
dodatok je zverejňovaný oboma zmluvnými stranami, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti 
je prvé zverejnenie dodatku. O zverejnení dodatku sa zmluvné strany vzájomne informujú. 

4) Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č.1 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve 
je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Košiciach, dňa                 V Košiciach, dňa   
 
 
__________________________________________                               ____________________________________        
      prenajímateľ          nájomca 
               Ing. Peter Miklovič             Mgr. Erich Kočner 
      konateľ – riaditeľ spoločnosti          riaditeľ 


