
Dodatok č. 1 k zmluve 
č. 2012_PKR_BA_TT_091  

o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona   

č. 116/1990 Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších 

predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka 
 

Uzatvorený medzi: 

 

1. Prenajímateľ:  
 

Vlastník:  Trnavský samosprávny kraj 

   Starohájska 10 

   927 00 Trnava 

v zastúpení:   Ing. Tibor Mikuš, PhD. 
 

v správe:  Stredná odborná škola technická 

   Nová 5245/9 

   921 01 Piešťany  
 

v zastúpení:   Mgr. Juraj Adamec   

IČO:   00891568  

DIČ:   2020538113 

Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  1123044200/5600    

(ďalej len ako „prenajímateľ“) 
 

a 
 

2. Nájomca 
  

Metodicko-pedagogické centrum,  

Ševčenkova 11 

850 05 Bratislava 

v zastúpení:  Ing. Henrieta Crkoňová 

IČO:   164348 

DIČ:   2020798714 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000182192/8180 

  7000063679/8180 

(ďalej len ako „nájomca“) 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k  Zmluve č. 

2012_PKR_BA_TT_091 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 

116/1990 Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších predpisov 

a v zmysle Občianskeho zákonníka (ďalej len „Dodatok“). 



1. Predmet Dodatku 

 

1.1 Čl. IV Výška nájomného bod 4.1 zmluvy sa mení nasledovne:   

„4.1 Nájomné za užívanie nebytových priestorov uvedených v Čl. I., bod 1.1 zmluvy je vo 

výške 5,30 Eur/za 1 hod. určené Prílohou č. 1 tohto Dodatku– „Kalkulačný list“ upravený 

podľa „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ 

1.2 Príloha č. 1 zmluvy „Kalkulačný list“ sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku „Kalkulačný 

list“, upravený podľa „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského 

samosprávneho kraja“ 

 

2. Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme nebytových priestorov nie sú týmto dodatkom 

dotknuté. 

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1. „Kalkulačný list“ upravený podľa 

„Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ 

2.3 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že ho 

uzavreli podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ho v tiesni a na znak svojho 

súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho nájomca obdrží tri rovnopisy 

a prenajímateľ obdrží dva rovnopisy. 

2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Prenajímateľ:   
Stredná odborná škola technická 

Nová 5245/9 

921 01 Piešťany 

Mgr. Juraj Adamec 

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

               pečiatka, podpis 

 

V Trnave    dňa: 21.3.2013 

 

 

 

 

Nájomca: 
Metodicko-pedagogické centrum 

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava   

v zastúpení: Ing. Henrieta Crkoňová                                      .............................................. 

        Pečiatka, podpis 

 

 

V Bratislave, dňa: ..................................... 

 

 

 

 

Prílohy: 1. „Kalkulačný list“ upravený podľa „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Trnavského samosprávneho kraja“ 



Príloha č. 1 

Prenajímateľ: 

Stredná odborná škola technická 

Nová 5245/9 

921 01 Piešťany  
Mgr. Juraj Adamec 

 

 

Kalkulačný list 

vyhotovený k Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2012_PKR_BA_TT_091 o nájme nebytových 

priestorov uzatvorený medzi  

prenajímateľom Strednou odbornou školou technickou, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany a 

nájomcom – Metodicko-pedagogickým centrom, Ševčenkova 11, 850 05  Bratislava. 

 

 

Výška nájomného je stanovená v zmysle nižšie uvedenej kalkulácie. 

Náklady spojené s nájomným sú stanovené v zmysle zák. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov dohodou.  

 

Kalkulácia je urobená na 1 hod. prevádzky prenajatej miestnosti a zahŕňa výdavky na 

elektrickú energiu, tepelnú energiu a vodné a stočné. 

 

 

elektrická 

energia
1
 

tepelná 

energia
2
 

vodné 

a stočné
3
 

prenájom 

priestorov
4
 

nájomné - 

spolu 

0,98 1,50 0,32 2,50 5,30 

 

 

 

 

V Trnave, dňa 21.3.2013 

 

Vypracovala: Ing. Jana Cifraničová                                                               

                 

 

 

 

                                                 
1
 Elektrická energia sa vypočíta ako celková spotreba elektrickej energie za kalendárny rok v EUR prepočítaná 

na prenajímanú miestnosť (t.j. učebňa kontinuálneho vzdelávania) 
2
 Tepelná energia sa vypočíta ako celková spotreba elektrickej energie za kalendárny rok v EUR prepočítaná na 

prenajímanú miestnosť (t.j. učebňa kontinuálneho vzdelávania) 

 
3
 Vodné a stočné sa vypočíta ako celková spotreba vodného a stočného  za kalendárny rok v EUR prepočítaná 

na prenajímanú miestnosť (t.j. učebňa kontinuálneho vzdelávania) 
4 

Prenájom priestorov určený podľa
 
„Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho 

kraja“ 
 


