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Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej podľa zák. č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

a Občianskeho zákonníka uzatvorenej dňa 17.5.2021 
 
 

A/ PRENAJÍMATEĽOM:           Obec  Zbehy 
Sídlo:                                         Zbehy 167, 951 42 Zbehy    
v zastúpení:                              Ing. Adam Žákovič – starosta obce 
IČO:                                           00308668 
DIČ:                                           2021102941    
IČ DPH:                                     nie je platcom DPH 
Bankové spojenie:                   Prima banka Slovensko a.s.   
IBAN:                                         SK32 5600 0000 0009 6677 3001 
SWIFT/BIC:                               KOMASK2X 
(ďalej len prenajímateľ) 
 
B/ NÁJOMCOM:                        Slovenská pošta, a.s.                                                           
Sídlo:                                         Partizánska cesta 9,   975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto:                    Sekcia správy majetku 
                                                   Nám. SNP č. 35 
                                                   914 20 Bratislava 1 
Zastúpený:                                Ing. Elena Hegerová, PhD., riaditeľka úseku financií 
                                                   Ing. Milan Hlinka, riaditeľ úseku služieb 

                                                    obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s. 
                                                   podľa aktuálneho platného podpisového poriadku OS-03                                                                     
IČO:                                            36 631 124 
DIČ:                                            2021879959      
IČ DPH :                                     SK2021879959          
Bankové spojenie:                    365.bank, a. s.   
IBAN:                                          SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
SWIFT/BIC:                                POBNSKBA 
Fakturačná adresa:                   Slovenská pošta, a.s.  
                                                    Partizánska cesta 9 
                                                    975 99 Banská Bystrica 
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 803/S                            
(ďalej len nájomca) 
 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
uzavretej dňa 17.5.2021 (ďalej len Zmluva) takto: 
 

 

V článku IV. sa ruší znenie bodu 4.2 a nahrádza sa novým znením a následne sa do čl. IV. 

dopĺňa nový bod 4.6 s nasledovným znením:   

 

Čl. IV. 

Výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného 

 

4.2  Prenajímateľ je povinný poskytovať nájomcovi po celú dobu nájmu dodávku služieb 

spojených s nájmom v rozsahu, uvedenom v Čl. V. Zmluvy.  
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4.6 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH 
v platnom znení. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení alebo nebudú k nej priložené doklady dohodnuté 
zmluvnými stranami, je príslušná zmluvná strana oprávnená v lehote splatnosti faktúru 
vrátiť späť druhej zmluvnej strane na prepracovanie alebo doplnenie, pričom nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

  

V Článku V. sa ruší znenie bodu 5.3 a nahrádza sa novým znením a následne sa do Čl. V. 

dopĺňa nový bod 5.6 s nasledovným znením:  

 

Čl. V. 

Služby spojené s nájmom a spôsob úhrady  

 

5.3 Dodávka vody 
 Spotreba vody je v predmete nájmu meraná podružným meračom č. 2112416663. 

Rozúčtovanie celkových nákladov bude vykonané na základe faktúry od dodávateľa 
podľa stavu na  merači a fakturovaná štvrťročne. Merač je vo vlastníctve prenajímateľa, 
ktorý je povinný dodržiavať zákonné podmienky platné podľa Vyhlášky 210/2000 Z. z. 
a Zákona č. 142/2002 Z. z. o metrológii v znení ich doplnkov a neskorších predpisov. 
Povinnosť vlastníka meradla na dodržiavanie zákonných podmienok platných podľa 
Vyhlášky č. 161/2019 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole a Zákona č. 157/2018 Z.z. 
o meterológii v znení jej doplnkov a neskorších predpisov. Meradlo môže namontovať 
iba oprávnená osoba registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá doloží certifikát o meradle a zabezpečí jeho 
zaplombovanie. 

       Úhradu za služby spojené s nájmom v zmysle článku V. bod 5.3 Dodávka vody odo dňa 

2.9.2021 do účinnosti tohto Dodatku sa zaväzuje nájomca uhradiť na účet prenajímateľa 

na základe faktúry vyhotovenej prenajímateľom do 15 dní od podpisu tohto dodatku. 

Zmluvné strany potvrdzujú, že úhradou na účet prenajímateľa sa považujú všetky 

pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi za služby spojené s nájmom za obdobie od 

2.9.2021 do 30.11.2022 za vysporiadané. 

 Dohodou zmluvných strán sa lehota splatnosti faktúr uvedených v tomto bode stanovuje 

na 14 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.      

 

5.6 Náklady na kanalizačný odvod odpadu do žumpy 

      Náklady na odvod odpadu do žumpy prenajímateľ rozúčtuje na základe počtu 

zamestnancov nájomcu.  

 
V Článku VI. sa ruší znenie bodu 6.3 a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

 

Čl. VI. 

Podmienky nájmu 

6.3. Nájomca sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadne zmeny a stavebné úpravy 

v prenajatých priestoroch bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

a taktiež bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu. Náklady na 

odsúhlasené stavebné úpravy, vrátane nákladov na príslušné revízie a atesty, znáša 

nájomca. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ súhlasí, aby nájomca takto 



parafy: 
 
 

 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
– Pošty Zbehy, Prenajímateľ obec Zbehy 

odborný garant :  
ÚSLU/SSM/ O MNaNA 

 
číslo v CEEZ: 
525/2021 

 3/3 Klasifikácia informácií: 
*V* 

 

vynaložené náklady na stavebné úpravy odpisoval v zmysle § 24, odsek 2 z. č. 

595/2003 Z. z. V prípade ukončenia nájmu pred úplným odpísaním technického 

zhodnotenia prenajímateľ nebude žiadnym spôsobom kompenzovať nájomcovi 

zostatkovú hodnotu tohto technického zhodnotenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti a tento Dodatok č. 1 tvorí 

jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinný 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku potvrdzujú, že od 01.11.2022 až do 

dňa nadobudnutia jeho účinnosti sa obe riadili jeho ustanoveniami, čím im obom vznikli 

všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce. 

 

3. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento dodatok sa považuje za povinne 
zverejňovaný dodatok v zmysle  Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň  zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Slovenská pošta, a.s., zverejní celý obsah  tohto dodatku v centrálnom registri zmlúv 
vedenom  Úradom vlády SR.“ 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží jeden 

(1) a nájomca tri (3) rovnopisy.  

 
Za nájomcu:                Za prenajímateľa: 
V Bratislave, dňa                                                     V Zbehoch dňa ..............................  
 
 
 
 
................................................                                   ................................................  
Ing. Elena Hegerová, PhD.                                         Ing. Adam Žákovič 
riaditeľka úseku financií                                              starosta obce   
Slovenská pošta, a.s.                                                     
 
 
 
.................................................... 
Ing. Milan Hlinka 
riaditeľ úseku služieb           
Slovenská pošta, a.s. 
 

 


