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Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako ,,Dodatok č. 1) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves 

           zastúpená Mgr.Alenou Ludányiovou, riaditeľkou školy 

           bankové spojenie: Prima banka,a.s.,Spišská Nová Ves   

           číslo účtu: 7524983003/5600 

                

/ďalej len ,,prenajímateľ“/ 

 

Nájomca:  Patrícia Antonyová 

bytom: Kováčska 3/5, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

              /ďalej len ,,nájomca“/ 

 

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. l v nasledujúcom znení: 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Dňa 2.1.2007 uzavrel prenajímateľ a nájomca Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

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

neskorších predpisov (ďalej ako ,,Zmluva“), predmetom ktorej bol prenájom 

nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 

o celkovej výmere 45,00 m². 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení článku  II. Zmluvy od 1.7.2012 na 

nasledovné znenie: 

 

Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, 

Hutnícka 18, Spišská Nová Ves o celkovej výmere 29,47 m². Nebytové priestory budú 

využívané na prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na prevádzkovanie pedikúry a 

manikúry. Zmena účelu využívania nebytových priestorov môže byť urobená len so 

súhlasom prenajímateľa. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení článku  III. Zmluvy na nasledovné 

znenie: 
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Nájomné je stanovené podľa platných Zásad prenájmu nebytových priestorov mesta    

Nová Ves, ktoré boli schválené uznesením č. 608 Mestského zastupiteľstva Spišskej 

Novej Vsi zo dňa 23.2.2006 a uznesením č. 485 dňa 19.2.2009 

 

. Výpočet nájomného:  

            sadzba nájomného za nebytové priestory                      1 m²  - 8,30 € 

            prevádzkovanie pedikúry a manikúry                    29,47 m²  x 8,30 € 

 

 Ročné nájomné:       244,60 € 

Štvrťročné nájomné:                              61,15 € 

 

 

Štvrťročné nájomné je splatné vždy do 15. dňa druhého mesiaca príslušného štvrťroka 

na príjmový účet prenajímateľa číslo 7524983003/5600 v Prima banke Slovensko,a.s. 

pob. Spišská   Nová  Ves. Pri nedodržaní stanoveného termínu prenajímateľ je 

opravnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania.V prípade zmeny sadzieb nájomného za užívanie nebytových priestorov na 

základe všeobecne platného právneho predpisu alebo zmeny nariadenia obce 

v priebehu trvania tejto zmluvy, bude nájomné upravené dodatkom k tejto zmluve. 

V prípade neakceptovania dodatku zo strany nájomcu, stáva sa nájomná zmluva 

neplatnou. 

 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na zmenu dohôd zmluvných strán obsiahnutých v tomto Dodatku č. 1 je potrebná 

písomná forma. 

 

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 a týmto Dodatkom č. 1 neupravené sa 

spravujú príslušnými právnymi predpismi. 

 

3.  Dodatok č. l je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Z 

toho 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ, 2 vyhotovenia nájomca. 

 

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia. 

           . 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 

nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 
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V Spišskej Novej Vsi dňa  28.06.2012 

 

 

Prenajímateľ:              Nájomca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Mgr. Alena Ludányiová                               Patrícia Antonyová 

        riaditeľka školy 

     


