
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2018 

                                                        (v ďalšom texte len ,,zmluva“) 

 

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 Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho 

kraja v znení neskorších dodatkov. 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:                                Gymnázium 

Sídlo:                                               Ľ. Štúra 35, 023 54  Turzovka 

Štat. orgán:                                      Mgr. Eva Lejtrichová, riaditeľ 

IČO:                                                160849 

Bankové spojenie:                          Štátna pokladnica,   

IBAN:                                             SK7381800000007000479455 

IBAN:                                             SK2981800000007000479471 

Zriaďovateľ a vlastník majetku:     Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

                                                       (ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

Nájomca:                                         Erika Kaduchová 
Sídlo:                                                 

Nar.:                                                  

 

 

Článok VI. 

 

Úhrada za služby spojené s nájmom a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude prenajímateľovi platiť úhrady za služby  spojené 

s nájmom polročne, t.j. ku dňu 15.07.2018 vo výške 93,25 € (slovom: deväťdesiattri eur a 25 centov) 

za obdobie od 1.2.2018 do 30.6.2018 a ku dňu 20.12.2018 vo výške 106,50 € ( slovom: stošesť eur 

a 50 centov) za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018, a to: 

 

 v období od 1.2.2018 do 31.5.2018, t.j. za 4 mesiace   a v období od 1.9.2018 do 31.12.2018, t.j. za 4 

mesiace, vo výške 20,00 € mesačne za :  

a) dodávku elektrickej energie                                                                         6,75 € 

b) dodávku tepla                                                                                               6,75 € 

c) voda               3,50 € 

d) upratovanie - čistiace prostriedky                                                                2,50 € 

e) odvoz odpadu                                                                                                0,50 € 

 

 

v období od 1.6.2018 do 31.8.2018, t.j. za 3 mesiace, vo výške 13,25 € mesačne za :  

a) dodávku elektrickej energie                                                                          6,75 € 

c) voda                3,50 € 

d) upratovanie - čistiace prostriedky                                                                 2,50 € 

e) odvoz odpadu                                                                                                0,50 € 

 

C e l k o m   úhrada za služby  spojené s nájmom činí 199,75 €  ( stodeväťdesiatdeväť eur a 75 

centov) za 11 mesiacov. 

 



 

     Článok XI. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2018 bol vyhotovený v 3 

exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení nájomca, prenajímateľ a Žilinský 

samosprávny kraj. 

2. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2018 nadobúda platnosť dňom 

podpisu zmluvnými stranami a účinnosť od 1.6.2018  s podmienkou, že pred týmto dňom bude 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2018  zverejnený na webovom sídle 

prenajímateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2018 

uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 

01/2018 porozumeli, súhlasia s ním, Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 

01/2018 neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho 

podpisujú. 

 

V Turzovke: 20.4.2018 

 

Nájomca:                                                                                      Prenajímateľ: 
 

 

 

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

Erika Kaduchová,v.r.                                                                                  Mgr. Eva Lejtrichová, v.r. 

                                                                                                                             riaditeľka 

 


