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Dodatok č. 2  

k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022 

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

neskorších predpisov, § 663 a násl. Občianskeho zákonníka, 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 

 

 

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  

Číslo účtu IBAN:              SK83 8180 0000 0070 0048 3737 

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

              zastúpený: Ing. Erika Jurinová – 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 IBAN:                         SK32 7300 0000 0090 0003 9985 

Telef. kontakt:                               

Kontaktná osoba:                          Jana Bradiaková  

                                                     (ďalej len „nájomca“) 

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

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.02.2021 Zmluvu o nájme pozemku č. 01/2021 (ďalej len 

„zmluva“). Nájomca bol vybratý formou priameho nájmu podľa zverejneného zámeru č. 01/2021 

po predchádzajúcom súhlase Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 08.12.2020 

č. 05039/2020/OSMaI-9. 

 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.02.2022 Dodatok č. 1. 

 

3. Po súčasnom posúdení využitia predmetu nájmu, v súlade so zámerom a podmienkami priameho 

nájmu uvedenými v zámere a podmienkach priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho 

kraja č. 01/2021, ktoré stanovujú trvanie doby nájmu až na 5 rokov (vrátane) a v súlade s  čl. 21 

ods.1.3 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov, sa 

zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „dodatok“). 
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Článok II. 

Predmet  

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

 

1. V Článku IV. Doba nájmu: 

-   sa doterajší text „do 28.02.2023“ nahrádza textom: „do 29.02.2024“. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemku zostávajú nezmenené. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia  

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

prenajímateľ a Žilinský samosprávny kraj. 

2.  Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

prvým nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 

vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.  

  

4.  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. 

 

Súhlas zriaďovateľa: 

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

samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, predsedníčka ŽSK súhlasí s uzatvorením tohto 

dodatku.  

 

V Žiline 27.01.2023 

 

 

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

                           Ing. Erika Jurinová 

              predsedníčka 

 

 

V Žiline, dňa 17.02.2023 

 

Prenajímateľ                                                                                 Nájomca: 

 

 

 

 

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

               Ing. Mária Vítová                   Mgr. Richard Flimel                                                              

     riaditeľka školy                                                      člen a predseda predstavenstva 

           


