
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  

č. T-2/2021 
uzatvorenej podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v platnom znení 

a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení   

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ:  Stredná odborná škola  
    Ul. slovenských partizánov 1129/49 

    017 01 Považská Bystrica 

zastúpený:   Ing. Ján Kunovský, riaditeľ SOŠ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000504665/8180 

IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0050 4665 

IČO:    42141443 

a 

Nájomca:  Bc. Vladimír Buday  

    fyzická osoba - nepodnikateľ 

Trvalé bydlisko:  Jasenica 491, 018 17 

Číslo OP:   MJ 004926 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o nájme 

nebytových priestorov č. T-2/2021 nasledovne: 

 

Článok V. Nájomné a úhrada nákladov za poskytované služby, bod 1. a 3. sa mení nasledovne: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom včítane služieb vo výške 17,00 EUR/hod. za celú plochu. 

Cena  nájmu  včítane služieb je  stanovená  z ceny  139,18 EUR/m
2
  ročne. 

3. Nájomné vrátane služieb v celkovej výške 17,00 EUR/hod. bude nájomca uhrádzať mesačne 

podľa skutočného využitia vždy do 15. dňa  na účet správcu:  Štátna pokladnica, číslo účtu: 

7000504665/8180, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0050 4665, resp. priamo do pokladne SOŠ. 

 

Ostatné články zmluvy o nájme ostávajú nezmenené. 

 

Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ aj nájomca obdržia jedno 

vyhotovenie dodatku. 

 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01. 04. 2022 

s podmienkou, že bol pred týmto dňom zverejnený na webovom sídle prenajímateľa, inak prvým 

nasledujúcim dňom po zverejnení. 

 

V Považskej Bystrici, dňa 25. 03. 2022 

 

 

 

 

 

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

 prenajímateľ nájomca 

 Ing. Ján Kunovský Bc. Vladimír Buday 

 riaditeľ SOŠ  
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Finančná operácia 
alebo jej časť (§ 6 
ods. 4 zákona č. 

357/2015 Z.z. 

Vyjadrenie 

zamestnanca dátum/podpis vedúceho zamestnanca dátum/podpis 

je - nie je* v súlade s 
rozpočtom na rok 
2022 

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať 
je – nie je *možné vo finančnej 
operácii alebo jej časti pokračovať 
je – nie je* potrebné vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala   

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať 
je – nie je *možné vo finančnej 
operácii alebo jej časti pokračovať 
je – nie je* potrebné vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala   

Meno a priezvisko 
Ing. Ján Ižvolt   

Meno a priezvisko 
Ing. Ján Kunovský   

je - nie je* v súlade s 
vnútornými 
predpismi 

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať 
je – nie je *možné vo finančnej 
operácii alebo jej časti pokračovať 
je – nie je* potrebné vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala   

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať 
je – nie je *možné vo finančnej 
operácii alebo jej časti pokračovať 
je – nie je* potrebné vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala   

Meno a priezvisko 
Katarína Drbulová 

  

Meno a priezvisko 
Ing. Ján Ižvolt 

  


