
Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme nebytového priestoru  č. 1/2015 zo dňa 27.2.2015 

uzatvorený v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č. 446/2006 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v platnom znení a ďalších právnych predpisov. 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:    Stredná odborná škola 

Sídlo:     Kysucká 14, 903 01 Senec 

Zastúpenie:     Ing. Ľubomíra Hrubanová 

     riaditeľka 

IČO:     36 064 386 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

     Názov účtu BÚ-PČ, SOŠ SC 

Číslo účtu:    predčíslie 000000 

     číslo 7000474785 

     numerický kód 8180 

IBAN:     SK63 8180 0000 0070 0047 4785 

e-mail:     info@sossenec.sk 

číslo telefónu:    02/45924951, 02/45924962 

 

ďalej len „prenajímateľ“ 

 

Nájomca:    Mesto Senec 

Sídlo:     Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

Zastúpenie:    Ing. Karol Kvál 

     primátor 

IČO:     00 305 065 

DIČ:     2020662237 

Banka:     OTP Banka Slovensko 

Číslo účtu:    562441/5200 

 

 

ďalej len „nájomca“ 
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V súlade s ustanovením čl. XI. ods. 3) Zmluvy o nájme nebytového priestoru  č. 1/2015 zo dňa 
27.2.2015 sa táto mení a dopĺňa takto: 
 

 

1. V článku V. Doba nájmu sa pôvodný text mení na ods. 1 a nový ods. 2 znie: 
 

„2.  Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa predlžuje od 1.7.2015 do 31.8.2015.“  

 

2. V článku VII. Spôsob a úhrady nájomného a služieb  sa dopĺňa nový ods. 2 znie: 
 

„2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájom za obdobie júl a august 2015 jednorázovo v plnej výške, t.j. 
90,- € v termíne do 3.7.2015“ 
 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  
 
 

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda 1.7.2015 resp. nasledujúci deň po jeho zverejnení, ak tento deň nastane 
neskôr.. 

4. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme nebytového priestoru  č. 1/2015 zo dňa 
27.2.2015. 

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 
exempláre. 

 
 
 
 
 
 
V Senci, dňa 22.6.2015    V Senci, dňa 26.6.2016 
 
 
 
 
 
 „podpísané“       „podpísané“ 
.....................................................    ....................................................... 
             za  prenajímateľa              za nájomcu 
     Ing. Ľubomíra Hrubanová      Ing. Karol  K v á l 
 
 

 

 


