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Dodatok č. 18 k zmluve 

o prenájme nebytových priestorov (na rok 2018) 
 

v súlade  so  zákonom  č.40/1964 Zb. v znení  neskorších zmien a ich doplnkov, ktorá bola uzatvorená medzi: 

 

 
prenajímateľom: 

 

Ing. Františkom DROZDOM trvalo bytom Šulekova 33, 811 03 Bratislava, rodné číslo 

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

a       

nájomcom: Kalibračným združením SR so sídlom na Šulekovej 33, 811 03 Bratislava  

Zastúpeným RNDr. Oľgou Novanskou, podpredsedom KZSR trvalo bytom 

............................................................. rodné číslo: .................. 

 

Článok 1 
Po vykonaní stavebných úprav (2014 až 2016) a úprave vlastníckych vzťahov v dome na Šulekovej 33 popisné 

č.1191 sa menia ustanovenia zmluvy o prenájme nebytových priestorov nasledovne: 

1. Článok 1 predmetnej zmluvy má nasledovné znenie: 

Prenajímateľ je vlastníkom bytu č. 1  v „Energeticky pasívnom rodinnom dome na Šulekovej 33“, ktorého 

priestory sú predmetom čiastočného prenájmu. 

 

Článok 2 

V zmysle článku 5 - poslednej odrážky platnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. januára 1999 

uzatvorenej medzi vyššie uvedenými prenajímateľom a nájomcom, zmluvné strany týmto upresňujú – stanovujú 

výšku nájomného na rok 2018,  pričom vzrast ročnej inflácie v SR nie je uvažovaný a teda nie je dôvod pre 

zvýšenie ročného nájomného. 

 

Článok 3 

Článok č. 3 zmluvy o prenájme (1999) sa mení nasledovne: 

Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenajať nájomcovi nasledovné priestory: 

Izba – pre kanceláriu sekretariátu KZSR: 19,32 m2 

Kuchyňa 14,65 m2 

Zasadačka 29,96 m2 

Sklad a archív 13,90 m2 

WC s kúpelňou 5,60 m2 

Vstupné priestory – predsieň 10,52 m2 

Spolu 93,95 m2 

Skutočne prenajatý priestor  93,95 m2 

 

Priestory sú v nízkoenergetickom dome s elektrickým podlahovým kúrením, s teplou vodou, s troma parkovacími 

miestami, s vnútornou rekuperáciou vzduchu, s inštalovaným internetom a pevnou telefónnou linkou, 

štruktúrovanou LAN sieťou, zabezpečením alarmom a protipožiarnou signalizáciou, vrátane s hradenými 

prevádzkovými nákladmi a úplným vybavením umožňujúcim bezbariérovú činnosť prenajímateľa. 

 

Článok 4 

Článok 5 predmetnej zmluvy (1999) má nasledovné aktuálne znenie: 

 Prenájom priestorov je úplatný. 

 Nájomné za obdobie od 1. januára 2018 do 31.12.2018 je 3 060,00 EUR slovom tritisícšesťdesiat EUR (255.-

€/mesiac) a v roku 2018 zostáva na úrovni ročného nájomného roku 2009.  

 

Článok 5 

Dodatok nájomnej zmluvy je vyhotovený vo  dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

Článok 6 

Dodatok nájomnej zmluvy  nadobúda účinnosť  odo dňa  1. januára 2018. 

 

V Bratislave dňa ...... marca 2018 

 

 

 

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

Prenajímateľ 

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

Nájomca 
 


