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D o d a t o k  č. 2/2018 

k zmluve o nájme nebytového priestoru 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ:   Stredná odborná škola dopravná          

Sídlo:     Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

IČO:     00651117 

DIČ:     2020639104 

Štatutárny zástupca:   Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy 

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

IBAN:                 SK83 8180 0000 0070 0048 3737/8180 

Kontaktná osoba:   Mgr. Hubočanová Mária vedúci pracovník THÚ  

E-mail:    maria.hubocanova@sosdza.sk 

Kontakt:   +421 905 586 370 

 

so súhlasom zriaďovateľa: Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline 

    Komenského 48, 011 09 Žilina 

    Zastúpený: Ing. Erika Jurínová – predsedníčka 

a    /ďalej len “prenajímateľ“/ 

 

 

2. Nájomca:          LIKA, Jaseňová 42, 010 01 Žilina 

IČO:     35118644 

DIČ:     6156107309/894 

Bankové spojenie:   20080490/6500 

Zastúpená:                                  Ľ. Bellanová 

Kontakt:                                      +421 907 079 753     

                                                   /ďalej len “nájomca“/ 

        

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je vlastníkom objektu s. č. 8065  postaveného  

na parcele KN Cč.558981, zapísané v  katastri nehnuteľností KÚ v Žiline, Správa katastra Žilina 511 

na liste vlastníctva  č. 1954 vo výmere 1  m2 . 

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

hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK je oprávnený ho (alebo jeho časť), so súhlasom 

zriaďovateľa (vlastníka),  prenechať do nájmu. 

3. Uzatvoreniu zmluvy predchádzalo výberové konanie formou priameho nájmu na základe 

zverejneného zámeru majetok prenechať. Zámer priameho nájmu prenajímateľ evidoval pod číslom 

04/2016/DA, po predchádzajúcom súhlase odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja 

zo dňa 26.09.2016 č. 02462/2016/OŠaŠ-37. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, s možnosťou 

predĺženia nájmu v zmysle ,,Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK“, najviac na dobu 5 

rokov. 

4.  Po súčasnom posúdení využitia predmetu nájmu 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. 

2/2018 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (ďalej len „dodatok“). 
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III. 

Predmet dodatku 

 

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

1.   Článok V: Doba nájmu - sa mení doterajší text „do 31.10.2018“, na „do 31.10.2019“.  

3.   Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru, zostávajú nezmenené. 

 

 

IV. 

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 jej zverejnenia na webovom sídle  

 prenajímateľa.  

 

 

 

 

Prenajímateľ:                    Nájomca: 

V Žiline,  ...................................                   V Žiline , ...................................... 

 

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

Ing. Mária Vítová, PhD.,                                                          Ľubica Bellanová 

      riaditeľka školy       konateľ  

 

 


