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Dodatok č. 1 k Nájomnej Zmluve 
zo dňa 16.03.2016 (ďalej len „Zmluva“)  

(tento Dodatok č. 1 k Zmluve ďalej len „Dodatok“) 
uzavretý medzi 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
 

Prenajímateľom: 
 
Obec Soľ 
sídlo:    Soľ č. 161, 094 35 Soľ 
IČO:    00332861 
zastúpeným:   Ing. Jozef Berta, starosta 
bankové spojenie:  VÚB Vranov nad Topľou 
číslo účtu IBAN:   SK0200000000022425632 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomcom: 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
sídlo:    Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
IČO:    35 971 967 
IČ DPH:    SK2022117405 
Zápis:    OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 38877/B 
zastúpeným:   JUDr. Martin Miller, konateľ 
bankové spojenie:  2629003056/1100 (Tatra banka) 
(ďalej len „Nájomca”) 
 
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 
II. Predmet Dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy: 
 
II.I. Pôvodné znenie bodu 5.1, Čl. V Nájomné sa mení a nahrádza sa nasledovným 

znením bodu 5.1, Čl. V Nájomné: 
 
5.1 Nájomné za dočasné užívanie Predmetu nájmu bolo zmluvnými stranami 

dohodnuté vo výške 1 EUR/ ročne (ďalej len „Nájomné“). Nájomca sa zaväzuje 
Prenajímateľovi poskytovať službu prístupu do siete internet v objektoch 
Obecný úrad, komunitné centrum, materská škola, futbalový štadión a  knižnica 
základnej školy, nachádzajúcich sa v obci Soľ, počas doby trvania nájmu podľa 
tejto zmluvy za cenu 1 EUR/ ročne v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v 
osobitnej Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Návrh Zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb sa Nájomca zaväzuje predložiť Prenajímateľovi v lehote 30 dní 
odo dňa uvedenia EKS v obci Soľ do prevádzky. 
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II.II. Pôvodné znenie bodu 6.10, Čl. VI Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení 
a nahrádza sa nasledovným znením bodu 6.10, Čl. VI Práva a povinnosti zmluvných 
strán: 

 
6.10 Prenajímateľ umožní Nájomcovi zriadenie elektrických prípojok za účelom 

napojenia EKS v objektoch Nehnuteľnosti, t.j. Domu služieb, Obecného úradu, 
komunitnéhocentra, materskej školy,  základnej školy nachádzajúcich sa v obci 
Soľ, pričom Nájomca sa zaväzuje uhrádzať Prenajímateľovi elektrickú energiu, 
ktorú spotrebuje poskytovaním EKS len v objekte Nehnuteľnosti, t.j. Domu 
služieb. Úhradu spotrebovanej elektrickej energie v Nehnuteľnosti bude 
Nájomca vykonávaťvždy raz ročne na základe faktúry predloženej 
Prenajímateľom Nájomcovi. Prenajímateľ predloží Nájomcovi spolu s faktúrou aj 
faktúru príslušného dodávateľa elektrickej energie a údaje z podružného 
elektromera v Nehnuteľnosti, z ktorého vyplýva množstvo elektrickej energie 
reálne spotrebovanej Nájomcom. Meranie podružným elektromerom zabezpečí 
nájomca. 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 

III.I.  Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
III.II. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
III.III. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v 2 rovnopisoch, 

z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
III.IV. Zmluvné strany si tento Dodatok  prečítali a prehlasujú, že tento Dodatok je 

vyjadrením ich skutočnej a vážnej vôle, nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že jeho ustanoveniam porozumeli a s týmito bez výhrad 
súhlasia. 

 
 
 
Bratislava dňa………………..2016    Soľ dňa……..…….....…2016 
 
 
Prenajímateľ:      Nájomca: 
 
 
 
 
----------------------------------------------   ---------------------------------------------- 
Obec Soľ      UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ing. Jozef Berta, starosta    JUDr. Martin Miller, konateľ 


