
Dodatok č. 1  

 

k  Zmluve o nájme dopravného prostriedku 

uzatvorenej podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“). 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1 Prenajímateľ: 

Obchodné meno:   Eurocover Slovakia s.r.o. 

Sídlo:     Miletičova 57, Bratislava 82109 

Prevádzka:    Bajkalská 31, Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Martin Ondrejka 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Diana Kováčová 

vo technických veciach:  Mgr. Diana Kováčová, Mgr. Peter Tavaly 

Právna forma:   s.r.o. 

Zapísaný v Obchodnom registri: OR SR BA.I. 

IČO :     35895331 

IČ DPH :    SK2021884073 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA 

Č. účtu:   2946458695/1100 

IBAN:    SK72 1100 0000 0029 4645 8695 

Ć. tel.:     

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

a 

1.2 Nájomca: 

Obchodné meno:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Janette Motlová 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Ladislav Šurina 

IČO:     00681385 

DIČ:     2020796415 

Bankové spojenie:   Štátna pokladňa 

Číslo účtu:   7000630127/8180 

IBAN:    SK12 8480 0000 0070 0063 0127 

Číslo telefónu:   

(ďalej len „Nájomca“) 

 

 

Článok II. 

Východiskové podklady 

 

2.1 Tento dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme dopravného prostriedku uzatvorenej podľa § 630 a 

nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 

20.01.2020 (ďalej len „základná zmluva“) sa uzatvára podľa § 18 ods.1 písm. c) zákona 



č. 343/2015 Z.z.,  keď potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré nájomca  nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.  

 

 

Článok III. 

Doba nájmu 

 

3.1 Zmluvné strany v súvislosti s dodržiavaním prísnych opatrení Covidu-19 sa dohodli na 

predĺžení doby nájmu dopravných prostriedkov, ktoré sú v užívaní Výskumného ústavu 

detskej psychológie a patopsychológie po celom území Slovenskej republiky 

z 15.05.2020 na  31.08.2020 t. j. o ďalších 108 kalendárnych dní. 

 

Článok IV. 

Nájomné 

 

4.1 Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za 10 ks motorových 

    vozidiel stanovená v súlade s cenou v základnej zmluve, t. j. za 31 dní  5.654,40 Eur. Na    

základe toho ide o splátky: 

1.splátka nájomného : od 16.05.2020 – do 15.06.2020 (t. j. 31 dní) / suma 5.654,40 Eur 

2.splátka nájomného : od 16.06.2020 – do 16.07.2020 (t. j. 31 dní) / suma 5.654,40 Eur 

3.splátka nájomného : od 17.07.2020 – do 16.08.2020 (t. j. 31 dní) / suma 5.654,40 Eur 

4.splátka nájomného : od 17.08.2020 – do 31.08.2020 (t. j. 15 dní) / suma 2.736,00 Eur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

spolu:                108 dní / suma 19.699,20 Eur 

 

4.2 Nájomné za užívanie predmetu nájmu na 108 dní je: 

      Cena bez DPH    16.416      Eur 

      Cena vrátane DPH             19.416      Eur 

      Výška DPH                          3.283,20 Eur 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

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

a účinnosť dňom 16.05.2020 po zverejnení  v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

      Úrad vlády Slovenskej republiky. 

5.2 Ostatné ustanovenia základnej zmluvy zostávajú v platnosti. 

5.3 Tento dodatok č.  1  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch; po dva rovnopisy pre každú 

zmluvnú stranu. 

5.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli čo do 

obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ho v tiesni, ani 

       za nápadne nevýhodných podmienok, zaväzujú sa dodatok č. 1  dobrovoľne dodržiavať, 

čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Bratislave,  dňa :  ......................... 

 

 

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

Prenajímateľ:  Martin Ondrejka        Nájomca: Mgr. Janette Motlová 

   štatutár               riaditeľka 



 


