
 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 214042009 

(ďalej len „Zmluva“)  uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: Základná škola Trebišovská 10, Košice 
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fábry, riaditeľ školy 

sídlo: Trebišovská 10, Košice 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 

číslo účtu: SK 27 5600 0000 0093 0906 7001 

IČO: 35546123 

„ďalej len prenajímateľ“ 

 

a 

 

Nájomca:          Gymnázium Trebišovská 12,Košice  

    zastúpená: Ján Buday, Mgr. 

    sídlo: Trebišovská 12, 040 11 Košice 

    bankové spojenie: Štátna pokladnica 

    číslo účtu: 7000191793/8180 

    IČO: 00398900 

   „ďalej len nájomca“ 

  

 

Účelom dodatku je aktualizácia zmluvy v súvislosti s úpravou cien za média vyplývajúce z ročného 

zúčtovania za rok 2017. Vzhľadom na túto skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách 

uzatvorenej zmluvy : 

 

 

1. Mení sa Príloha č. 1 zmluvy „ Výpočtový list, ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

2. Nájomca zaplatí sumu uvedenú vo výpočtovom liste „ Príloha č. 1“ – prevádzkové náklady za obdobie I.-XII. 

2018 v mesačných splátkach k 15. dňu v mesiaci . 

3. Prevádzkové náklady sa nájomca zaväzuje uhrádzať vo výške podľa platného výpočtového listu. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1. 

5. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 214042009 zo dňa 27.03.2009. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý 

nasleduje po dni zverejnenia dodatku. 

7. Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.  

8. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímateľ a dva nájomca. 

9. Tento dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebol uzavretý v tiesni ani za inak 

jednostranne výhodných podmienok. 

10. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

11. 11. Tento dodatok bol uzatvorený v súlade s bodom 7 Čl. V zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Prílohy : č. 1-výpočtový list 

V Košiciach, 

 

 

 

 

 

Podpísané        Podpísané 

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

prenajímateľ:      nájomca: 

 


