
Dodatok č. 2 

k zmluve o nájme uzatvorenej podľa § 3 zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník  

(ďalej ako „Dodatok č. 2“) 

 

Zmluvné strany 

1. Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves 

zastúpená: Mgr. Alenou Ludányiovou, riaditeľkou školy 

IČO: 35543922 

DIČ: 2021637706 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves 

/ďalej len prenajímateľ/ 

 

2. Lienka Bodkovaná s.r.o.,  

sídlo: Tkáčska 2720/13, 052 01 Spišská Nová Ves, 

IČO: 50 935 895 

v zastúpení: Lenka Kupčová - konateľ 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 24.04.2017 uzavreli prenajímateľ a nájomca zmluvu o nájme, na základe ktorej 

prenajímateľ prenajal nájomcovi na dočasné užívanie nebytový priestor a terasu, 

nachádzajúce sa v objekte Základnej školy, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves so súp. 

číslom 3038, o celkovej výmere 90 m², ktorej správu zabezpečuje prenajímateľ. 

Nehnuteľnosť budova Základnej školy so súp. číslom 3038 je vo výlučnom vlastníctve 

Mesta Spišská Nová Ves, vedená Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor na liste vlastníctva č. 1, okres Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, k. ú. 

Spišská Nová Ves, postavená na pozemku parcely registra ,,C“ s parc. číslom 1440/8, 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1130 m² a parc. 

číslom 1440/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123 m². 

2. Zmluva o nájme bola uzatvorená na dobu neurčitú od 01.05.2017. 

 

Článok II. 

Predmet dodatku č. 2 

 

1. Zmluvné strany v zmysle článku VIII, bodu 2 zmluvy o nájme uzatvárajú tento 

Dodatok č. 2, ktorým sa upresňuje pojem nebytový priestor.  



 

Článok II zmluvy sa v bode 2 mení takto : 

 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie nebytový priestor, vrátane 

sociálnych zariadení rozdelených na časť pre zákazníkov a časť pre zamestnancov, 

a terasu v objekte Základnej školy, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves o celkovej výmere 

90 m
2
. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o nájme“ zo dňa 24.4.2017. 

2. Ostatné ustanovenia „Zmluvy o nájme“ zo dňa 24.4.2017 ostávajú nezmenené. 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. 

Z toho 1 vyhotovenie obdrží prenajímateľ a 1 vyhotovenie nájomca. 

4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Základnej školy, 

Hutnícka 16, Spišská Nová Ves. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez 

omylu, nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, 

jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa ................................ 

 

 

 

 

Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Ludányiová     Lenka Kupčová 

      riaditeľka školy            konateľ 

 

 


