
Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o prenájme zo dňa 29.10.2020  
 

 

uzatvorenej medzi: 

 

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti: 

BB EXPO spol. s r.o.  
ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 315 91 442  
DIČ: 2020460467  
IČ pre DPH: SK2020460497  
ČBÚ: VÚB a.s. 1900543312 / 0200  
SK67 0200 0000 0019 0054 3312, SUBASKBX  

kontakt: kovac@bbexpo.sk, bbexpo@bbexpo.sk, 0905 644 610, 048/4154492  
v zastúpení: Ing. Dušan Kováč, konateľ  
Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom  
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 1404/SS.  
 
STAVOÚNIA a.s. 

Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec  
IČO: 315 61 403  
DIČ: 20204646337  
IČ pre DPH: SK2020464633  
ČBÚ: Prima Banka, a.s. 6011097001/5600  
SK74 5600 0000 0060 1109 7001, KOMASK2X  

kontakt: stavounia@stavounia.sk, 047/4327745-62  
v zastúpení: Ing. Dušan Matúška, prokúra  
Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom  
Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 54/S. 

 

/ ďalej len „spoluvlastníci“ /  
 

a 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 
Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 42299268  
DIČ: 2023528463  

kontakt: info@centralslovakia.eu 
v zastúpení: Ing. Jiří Pěč, PhD. 
 
/ ďalej len „nájomca“ / 
 

 

 

 

 



I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 1. sa mení nasledovne: 

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počínajúc dňom 1.4.2021 do 31.12.2024.“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny stanovená v zmluve zo dňa 29.10.2020 v čl. IV. ods. 1. 

je konečná. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prezentácie regionálnych výrobcov a producentov sa nebudú konať v 

prípade, ak to nebude možné v dôsledku opatrení príslušných orgánov verejnej správy v súvislosti s 

protiepidemickými opatreniami COVID – 19 a rovnako v prípade, že nebude schválená žiadosť 

o poskytnutie dotácie v súlade s VZN BBSK 38/2019 na projekt s názvom „Prezentácia regionálnych 

značiek a producentov v Banskej Bystrici“. V oboch prípadoch spoluvlastníci strácajú nárok na odmenu. 

 

 

II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté. 

2. Tento dodatok  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že je 

zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

 
V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2020  
 
 
Spoluvlastníci :        Nájomca :  
Ing. Dušan Matúška, prokúra      Ing. Jiří Pěč, PhD. 
 
 
 
  
Ing. Dušan Kováč, konateľ  
 

 

 

 

 

 


