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Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme hmotných vecí č. 93/2019 

uzatvorenej podľa  §2201 a násl. Zákona č. 89/2012 zb., „občiansky zákonník, v znení 

neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:  Marek Mlčoušek - screenmedia.cz 

sídlo:    Olbrachtovo nám. 7, 628 00 Brno, ČR 

IČO:    64283232 

DIČ:    CZ7402163879 

bank. spojenie :   Československá obchodní banka, a.s. 

IBAN:    CZ4603000000000377494063, SWIFT: CEKOCZPP 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

Nájomca:   Galéria mesta Bratislavy 

sídlo:    Františkánske nám. 11,  815 35 Bratislava 

zastúpený:   PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ 

IČO:    179 752 

DIČ:    2020801772 

bank. spojenie :   Slovenská sporiteľňa a.s. 

č. účtu:                                    5028001091/0900 

IBAN:    SK3909000000005028001091 

(ďalej len „nájomca“) 

  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom 3 bod 3.2, 3.3 a 3.4 Zmluvy o nájme 

hmotných vecí zo dňa 26. 6. 2019 (ďalej len „Zmluva“) uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým 

sa mení nasledovné: 

 

Článok 3. - Trvanie nájmu a nájomné 

3.2 Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu 

16.269,- EUR bez 21%. Nakoľko je nájomca platcom DPH v Slovenskej republike, budú 

faktúry vystavené prenajímateľovi uvedené bez DPH v režime reverse charge a DPH 

odvedie nájomca. 

3.3 Splátka za nájom vo výške 16.269,-EUR bude nájomcom uhradená najneskôr do 23. 7. 

2019 na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenia faktúry 

prenajímateľom. Ak nebude čiastka za prenájom pripísaná na bankový účet prenajímateľa 

najneskôr 25. 7. 2019, bude táto skutočnosť považovaná za splnenie rozkazovacej 

podmienky účinnosti tejto zmluvy a v takom príde zmluva zanikne. 

3.4 Bod 3.4 zmluvy sa vypúšťa. 

 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa.  

3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia Dodatku č. 1 a autor dostane jedno vyhotovenie. 
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V Bratislave, dňa 20. 7. 2019    V Bratislave, dňa 20. 7. 2019 

 

 

 

____________________________    ___________________________ 

PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ GMB   Marek Mlčoušek - screenmedia.cz 


