
 

 

 

Dodatok č. 1/2013 

k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 74/2012                       
                             

uzatvorený podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 

samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Prenajímateľ:  Stredná odborná škola dopravná 

Sídlo:                  Zelená č. 2, 036 08  Martin - Priekopa 

Štat. orgán:                                       PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka 

IČO:                                                 17055211 

Bankové spojenie:                           Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.: 3006525100/5600  

Zriaďovateľ a vlastník majetku:      Žilinský samosprávny kraj 

                                                         Komenského 48, 011 09 Žilina 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:                                         Božena Milanová ESSOP MIMA  

Sídlo:                                                Zelená 11, 036 08 Martin 

Štat. orgán/zastúp.:                           Božena Milanová 

IČO:                                                 30192633 

IČDPH:                                            SK1020491384 

Bankové spojenie:                            

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 25.07.2012 Zmluvu o nájme nebytových 

priestorov č. 74/2012 (ďalej len „Zmluva“).  

 

2.  Nájomca bol vybratý formou priameho nájmu č. 06/2012/SOŠD na základe udelenia 

súhlasu Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 26.03.2012 č. 2092/2012/OŠaŠ-026 a  

      po súčasnom posúdení využitia predmetu nájmu (nebytový priestor na prízemí 

administratívnej budovy – miestnosť č.9) v súlade s Čl. 21 ods.1.3 písm. b) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení 

Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „dodatok“). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne: 

 

1. V článku II. Predmet nájmu – sa mení odsek 1 takto: 

 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte uvedenom v článku I. v odseku 1 tejto zmluvy a to miestnosť č. 9 na 

prízemí administratívnej budovy o celkovej výmere 14,32 m
2
 (ďalej v texte len 

„predmet nájmu“ alebo „nebytový priestor“). 

 

2. V článku VI. Nájomné a platobné podmienky – sa mení odsek 1,2,6 a vkladá sa nový        

     odsek 7 takto:   

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca  

prenajímateľovi dohodnuté nájomné ročne 20,95 €/m
2
, t.j. ročne 235,50 € (slovom:        

dvestotridsaťpäť 50/100 €). 

 

2. Nájomca sa zaväzuje platiť ročné nájomné v mesačných splátkach vo výške 25,00 € 

a to vždy  do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe faktúry 

vystavenej prenajímateľom. V mesiacoch júl a august fakturácia za nájomné 

nebude realizovaná a v mesiaci december bude fakturácia vo výške 12,50 € 

z dôvodu školských prázdnin. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude nájomca 

uhrádzať bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa č. 3006525100/5600 

vedený v Prima banke Slovensko, a.s., variabilný symbol bude číslo faktúry, 

konštantný symbol 0308. 

 

6. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 až 5 tohto článku riadne ( v stanovenej 

výške a včas), je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške podľa ust. § 1 ods. 1 

nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

7. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa bodu 1 až 5 tohto článku riadne ( v stanovenej 

výške a včas), je povinný zaplatiť aj paušálnu náhradu nákladov spojených 

s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške podľa 

ust. § 2  nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

 

3.  V článku VII. Úhrada za služby spojené s nájmom a platobné podmienky sa mení     

     odsek 2 a 6 a vkladá sa nový odsek 7 takto: 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť prenajímateľovi zálohovo 

podľa prenajatej plochy úhradu za dodávku tepelnej energie mesačne vo výške:  

9,50 € (slovom: deväť 50/100 € ). 

 

6. Ak nájomca neuhradí platbu podľa bodu 1 až 5 tohto článku riadne (v stanovenej 

výške a včas), je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške podľa 



 

 

 

ust. § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

7. Ak nájomca neuhradí platbu podľa bodu 1 až 5 tohto článku riadne (v stanovenej 

výške a včas), je povinný zaplatiť prenajímateľovi aj paušálnu náhradu nákladov 

spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo 

výške podľa ust. § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

5.  V článku IX. Práva a povinnosti zmluvných strán – sa mení odsek 2 bod m) takto: 

 

  „ m) otváracie hodiny v v školskom bufete budú: 7.30 hod – 10.30 hod. 

 

 

6.  Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení 

nájomca, prenajímateľ a Žilinský samosprávny kraj. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 01.09.2013, za splnenia podmienky zverejnenia tohto 

dodatku pred týmto dátumom na webovom sídle prenajímateľa.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

 

 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

V Martine-Priekope 21.8.2013                                  V Martine-Priekope 21.8.2013 

 

 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Jarmila Matejčíková, v.r.                                          Božena Milanová, v.r. 

riaditeľka školy                


