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Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku 01/2021 

                                                        (v ďalej len „dodatok“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ:                           Stredná odborná škola dopravná              

Sídlo:               Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina  

Štatutárny orgán:              Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA, riaditeľka školy                

IČO:                 00651117     

DIČ:                                           2020609104          

Bankové spojenie:               Štátna pokladnica č.ú: 7000483737/8180  

Číslo účtu IBAN:              SK83 8180 0000 0070 0048 3737 

Zriaďovateľ/vlastník majetku:   Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

              Zastúpený: Ing. Erika Jurínová – predsedníčka 

Kontaktná osoba:                       Mgr. Mária Hubočanová , email: maria.hubocanova@sosdza.sk  

(ďalej len „prenajímateľ“)  

 

a 

 

Nájomca:                                    Akzent BigBoard, a.s.   

Sídlo:                                           Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava    

Štat. orgán:                                  Mgr. Richard Flimel – člen a predseda predstavenstva  

IČO:                                            44 540 957 

IČ DPH/DIČ:                              SK2022735396                                           

Zapísaný v registri:                     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd: Sa,  

 vložka č.4670/B                  

Bankové spojenie                        ING banka 

Číslo účtu:                                   9000039985/7300 

Telef.kontakt:                               

Splnomocnenec:                          Blanka Mozolová  

(ďalej len „nájomca“) 

(prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je vlastníkom nehnuteľností evidovaných 

Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, katastrálne územie Žilina, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 4662, parcelné číslo 5396/20 – zastavané plochy a nádvoria, pod reklamným 

stožiarom o výmere 9 m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“). 

 

2. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku a podľa Zásad  

hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK je oprávnený jeho časť so súhlasom  

zriaďovateľa (vlastníka) prenechať do nájmu (súhlas č.05039/2020/OSMaI-9). 

 

3. Nájomná zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvorila na základe výsledku verejnej súťaže, 

ktorá sa začala dňom zverejnenia jej vyhlásenia a to dňa 25.01.2021 na webovej stránke 

Strednej odbornej školy dopravnej a v regionálnej tlači dňa 25.01.2021.  
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Článok II. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom s mení Článok IV. bod 1. Doba nájmu zmluvy 

nasledovne: 

„1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2023 s možnosťou predĺženia 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK na základe č. 21 ods. 1.3.b, 

najviac však na celkovú dobu 5 rokov.“ 

2.   Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemku zostávajú nezmenené. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

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

nájomca, prenajímateľ a  Žilinský samosprávny kraj.     

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.  

 

Súhlas zriaďovateľa: 

V súlade s Čl.21 ods.1.3 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského 

samosprávneho kraja, predsedníčka ŽSK súhlasí s uzatvorením tohto dodatku k Zmluve o nájme 

pozemku  01/2021 . 

 

 

V Žiline, dňa 02.02.2022 

        Zriaďovateľ: 

         

        

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

        Ing. Erika Jurínová 

        predsedníčka ŽSK 

 

 

 

V Žiline, dňa 16.02.2022 

 

Prenajímateľ:                                                                                 Nájomca: 

 

 

 

 

 

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

Stredná odborná škola dopravná   Akzent BigBoard, a.s.           

Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA                                          Mgr. Richard Flimel                                                               

riaditeľka školy      predseda predstavenstva                                

 

 


