
Dodatok Č. 1
k Zmluve Č. NN/213/201 9/BVS
o nájme nebytového priestoru

(ďalej len „zmluva‘) uzatvorená podía ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkv znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonnĺk«)

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Prenajímateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Zastúpený: JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva, generálny riaditel‘
Ing. Emerich Sinka - člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Bankové spojenie:
Čĺslo účtu (JBAN):
SWIFT:
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(d‘alej len „prenajímatel“)

1.2. Nájomca: Slovenská pol‘ovnícka komora
Sídlo: Stefánikova 10, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
IČO: 42175682
DIČ: 2022958212
IČ DPH: nie je platca DPH
(dalej len „nájomca“)

(prenajímatel‘ a nájomca d‘alej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana“)

Článok 2.
Predmet dodatku

2.1. Týmto Dodatkom Č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčast‘ou zmluvy č.NN/21 3/201 9/BVS sa v
Clánku 4. mení odsek 4.1. zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:
‚Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.10.2019 do 31.12.2020.“

Článok 3.
Ostatně ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto Dodatkom Č. 1 k zmluve dotknuté a zostávajú
nezmenené v platnosti a účinnosti.

3.2. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jeho podpísu oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán. Ak Dodatok Č. 1 k zmluve podlieha povinnému
zverejneniu podia 5a zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o



zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších

predpisov, Dodatok Č. 1 k zmluve nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenými

zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnost dňom nasledujúcim po dní jeho

zverejnenia podia ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník V znení

neskorších predpisov.

3.3. Dodatok Č. 1 k zmluve je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1)

vyhotovenie obdrží prenajímatei‘ a jedno (1) vyhotovenie nájomca.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 1 k zmluve pred jeho podpisom prečítali,

jeho obsahu a ustanoveniam porozumeii, že nebol uzatvorený v časovej tiesni ani za mých

zjavne nepriaznivých okolností a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje

vlastnoruČné podpisy.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Za prenajímat: Za nájomcu:

BratisIavsk‘vodrenská spoločnost‘, a.s. Slovenská poľovnícka komora

JUDr. Peter 014 oš Ing. Tibor Lebocký, ptb.

predseda pred avenstva, prezident

generálny riadileí

Ing. Emerich Šínka
člen predstavenstva,
finančný riaditel


