
                                                     Dodatok č. 2 

                                 k zmluve o nájme č.163 /2009  
 

 

Prenajímateľ:  Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava 

Zastúpená:  PhDr. Helenou Hanuljakovou – riaditeľkou školy 

IČO:   17319145 

DIČ:   2020803202 

Bankové spojenie: Štátna pokladňa 

Číslo účtu:  SK1681800000007000472333 

 

                                    a 

 

Nájomca:  Dallmayr Vending & Office k.s. 

Zastúpená:  Róbert Tkáč – konateľ 

Sídlo:   Prístavná 10, 821 09 Bratislava 

IČO:   35803118 

DIČ:   2020281725 

IČ DPH:  SK2020281725 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. 1042413000/1111, IBAN: SK5611110000001042413000 

 

Nájomca je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sr, VI. č.: 1331/B. 

Dodatok sa vzťahuje na Čl. III. Predmet zmluvy a Čl. VIII. Spôsob úhrady nájmu a služieb. 

 

 

      Čl. III. 

                                                            Predmet zmluvy 

 

Prenajímateľ ako správca budovy prenajíma nájomcovi  za nižšie uvedených podmienok priestory 

vo výmere 2m² pre 1 automat na kávu. Ide o priestory na 2. poschodí školskej budovy 

prenajímateľa, chodba vpravo vedľa učebne č. 24. 

 

 

Čl. VII. 

Cena za energie a služby 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zálohovej platbe za energie a služby štvrťročne: 

 

Cena za 1 nápojový automat:   

cena za elektrickú energiu štvrťročne 24,15 € 

cena za vodné a stočné štvrťročne 5,00 € 

cena za služby/ odvoz odpadu / štvrťročne 9,29 € 

úhrada za 1 automat DzNH spolu za štvrťrok               0,14 €  

spolu štvrťročne: 38,58 € 
 

Ďalej sa mení Čl. VIII. Spôsob úhrady nájmu a služieb. 

 

        

 

 

 



  

 

Čl. VIII. 

Spôsob úhrady nájmu a služieb 

 

 

Nájomca je povinný platiť nájomné a dohodnuté platby za energiu a služby štvrťročne a to vopred 

vždy do 25. dňa predchádzajúceho štvrťroka vo výške: 

 

  

Nájomné       61,79 € 

Energie a služby     38,58 € 

Spolu štvrťročne              100,37 € 

 

        

 

V 3. štvrťroku (júl, august) Vám bude účtované len nájomné bez energií. 

V ostatnom sa dohodnuté podmienky uvedené v Zmluve č. 163/2009 nemenia. 

 

Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach. Dodatok nadobúda platnosť 01. 01. 2020. 

 

V Bratislave dňa ____________________ 

 

 

 

 

 

 

         prenajímateľ                                                                                               nájomca 

                                                                                                                           

 

............................................                                                                         ........................................ 

PhDr. Helena Hanuljaková                                                Róbert Tkáč 

        riaditeľka školy                               konateľ 


