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DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskoršich predpisov, zo dňa 21.12.2011

uzatvorený medzi:
BBKÚ 5, s.r.o.
�čerského 5, 811 05 Bratislava
ICO: 358 029 28
Zastúpenou: konateľom : Doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc
Zaplsanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, od. Sro, vl.č. 23143
/ďalej len "prenajímateľ/

a

DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO: 45 736 359

Zastúpený: Ing. Martin Zbudila, na základe poverenia správnej rady
Zapisaný v registri záujmových združenl právnických osôb - Obvodný úrad Bratislava, pod
registračným člslom : ObU-BA-OWS2-2011/20924
/ďalej len "nájomca·1,

1.

Predmet zmluvného Dodatku č.1

Predmetom tohto dodatku zmluvy označenej ako „Dodatok č. 1" je úprava § 1 ods.2
Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.12.2011 ( ďalej iba .,Zmluva• v náležitom
gramatickom tvare) označeného ako wPredmet zmluvy" a § 5 ods.4 .Zmluvy'1 označeného
ako Výška a splatnosť prevádzkových nákladov a spôsob ich platenia".
1) Paragraf 1 ods. 2 sa „ Dodatkom č. 1 • dopfňa novou odrážkou s textom, ktorý znie :
na 4.poschodl nebytové priestory o výmere 112,79 m2• •
2) Paragraf 5 ods. 4 prvá veta znie: Nájomca bude hradiť platby za vyššie uvedené
služby na základe zálohovej faktúry vo výške 550 € ( slovom : päfstopäfdesiat eur)
mesačne vopred.
fl

II. Záverečné ustanovenia

�I

1. Dodatok č. 1 ,.zmluvy'' je vyhotovený v dvoch origináloch, v jazyku slovenskom. Tento
Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Každá
zmluvná strana obdrží jeden originál Dodatku č. 1 .
2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy v znenl jej dodatku je možné vykonať lén v
plsomnej forme.
3. Všetky ustanovenia „ Zmluvy" ( teda pôvodnej „ Nájomnej zmluvy"), okrem § 1 ods.2, a
§ 5 ods.4, ktoré sa týmto .Dodatkom č.1 M menia zostávajú nezmenené a účastníci tejto
zmluvy sa nimi cítia byť viazaní.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 pred jeho podpisom riadne prečltali a že jeho
obsah korešponduje ich slobodnej a vážnej vôli a že táto zmluva nie je uzavretá v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkol'vek zo Zmluvných strán. Na znak
toho Zmluvné strany Zmluvu podpísali.
V Bratislave, 6.2.2014
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