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D o d a t o k  č. 1/2019 

k Zmluve o nájme nebytového priestoru  

(školský bufet) 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ:   Stredná odborná škola dopravná          

Sídlo:     Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

IČO:     00651117 

DIČ:     2020639104 

Štatutárny zástupca:   Ing. Mária Vítová, PhD., MBA,  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“/ 

 

 

Nájomca:   Mgr. Zdenka Klecová, ul. Dopšinského 1599/17, 010 08 Žilina 

IČO:     41 727 339 

Bankové spojenie:   FIO Banka 

Číslo účtu:   SK1483 33 000 000 0250 144 6317 

Zastúpená:                                 Mgr. Zdenka Klecová   

Kontakt:     +421 903 540 585 

E -  mail:                                     zdenakl@post.sk    

                                                   /ďalej len “nájomca“/ 

        

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia dodatku 

 

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je vlastníkom nebytového priestoru o výmere 

17,4m2, parcele č.5589, zapísané na LV č.1954 – nebytový priestor vo vstupnej časti školy 

v areáli Strednej odbornej školy dopravnej. 

 

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. 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva o nájme nebytových priestorov 

nasledovne: 

1.   Článok III: Doba nájmu - sa mení doterajší text „do 30.06.2019“, na „do 30.06.2020“.  

2.   Článok IV: Cena nájmu – sa dopĺňa a mení text ,, nájomné za kalendárne mesiace hlavných 

školských prázdnin (júl, august) nebude účtované“. 

3.   Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru, 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 jej zverejnenia na webovom sídle  

 prenajímateľa.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1/2019 prečítali, porozumeli jej obsahu a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Informácie, ktoré je objednávateľ povinný poskytnúť 

zmluvnej strane v súvislosti s ochranou osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke 

objednávateľa www.sosdza.sk. 

 

 

 

 

 

Prenajímateľ:                    Nájomca: 

V Žiline, 28.06.2019                     V Žiline , 28.06.2019 

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

Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA                                               Mgr. Zdenka Klecová 

      riaditeľka školy         

 

 

http://www.sosdza.sk/

