
D odatok č. 1 k  Zm luve o nájm e nebytových priesto rov  č. 18/2010 zo d ň a  25. 03. 2010
(ď alej len „d o datok“)

v
Cl. 1.

Z m l u v n é  s t r a n y

P renajím ateľ: M esto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov
IČO: 331996
DIČ: 2020773590
IČD PH: SK2020773590
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK82 5600 0000 0042 4136 6001
Zastúpené: Bytový podnik  Trebišov, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 18, 075 01 Trebišov
Zastúpené: JUDr. Ján Šipoš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB,a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0550 5622
IČO: 36175706
DIČ: 2020029935
(ďalej len „p ren a jím a teľ“)

a

Slovenská repub lika  zastúpená M inisterstvom  v n ú tra  Slovenskej 
repub liky
Pribinova 2 ,  812 72 Bratislava
plk. Ing. Lýdia Halásová, riaditeľka Centra podpory Košice na základe 
plnomocenstva č. : KM -OPS4-2018/001604-168 zo dňa 11.05.2018 

Adresa doručovania: Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
(ďalej len „nájom ca“ )
(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zm luvné s tran y “)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s ustanovením čl. VIII. bod 
3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 18/2010 zo dňa 25. 03. 2010 (ďalej len 
„zmluva“), dohodli na tomto dodatku k vyššie uvedenej zmluve:

Čl. II 
P redm et dodatku

V čl. IV. bod 1. zm luvy znie:
„1 Cena nájmu je  stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Trebišov takto :

- Kancelárske priestory 98,83 m2 x 28,00 €/m 2 2 767,24 €
- Sklady, archívy 19,88 m2 x 14,00 €/m2 278,32 €

N ájom ca :

Sídlo: 
Zastúpené :



Garáž 19.32 m2 x 14,00 €/m2 270,48 €
Ostatné priestory________42,02 m2 x 14,00 €/m2_________ 588,28 €
Spolu 3 904,32 € “

V čl. IV. bod 2 zm luvy znie:
„2. Stanovená výška ročnej úhrady. í.j. 3 904,32 € (slovom: tritisícde väťst o štyri eur tridsaťdva 
centov) je  splatná v mesačných splátkach vo výške 325,36 € (slovom: tristodvadsaťpäť eur 
tridsaťšesť centov).“

V čl. IV. bod 3. zm luvy znie:
„3. Nájomca bude uhrádzať nájomné bezhotovostne v termíne splatnosti faktúry na účet 
prenajímateľa , číslo účtu: SK82 5600 0000 0042 4136 6001, variabilný symbol: číslo 
faktúry.“

Čl. III 
Z áverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z 
ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre prenajímateľa a tri (3) rovnopisy sú určené pre 
nájomcu.

2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nezmenené, ostávajú aj naďalej 
v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. Tento dodatok je  povinne 
zverejňovaný v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho 
obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

JUDr. Ján Šipoš
konateľ spoločnosti
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Mgr. Jan* Vlková


