
Dodatok č. 2  

k Zmluve o nájme č. 2490022010 zo dňa 19.08.2010 v znení Dodatku č. 1  

zo dňa 27. 12. 2013 
uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. a Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov 

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

Prenajímateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice 
Štatutárny orgán: PaedDr. Alexander Suchan 

Sídlo: Starozagorská č. 8, 040 23 Košice 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,  

Číslo účtu: SK38 5600 0000 0005 0390 8002 

IČO: 31985921 

ďalej len „prenajímateľ“ 

a 
 

Nájomca:  Súkromná spojená škola Starozagorská 8, Košice 

s organizačnými zložkami: 

a) Súkromná základná škola, Starozagorská č. 8, Košice 

b) Súkromné gymnázium, Starozagorská č. 8, Košice 

Zriaďovateľ: Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka 

Sídlo: Starozagorská č. 8, 040 23 Košice 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  

Číslo účtu: SK07 1100 0000 0029 2490 2003  

IČO: 42322855 

ďalej len „nájomca“ 

 

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 2490022010 zo dňa 19.08.2010 (ďalej len 

„dodatok č. 2“ a „zmluva“). 

 
 

 

1. Účelom dodatku č. 2 je aktualizácia zmluvy z dôvodu zmeny účelu užívania triedy č. 106A 

z účelu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu súkromných škôl, okrem súkromných 

stredných škôl, na účel organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu stredných škôl a s tým 

spojenou zmenou výšky nájomného z 9 €/m
2
/rok na 18 €/m

2
/rok. 

 

2. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách uzatvorenej 

zmluvy:  

 

 

1. V čl. III. ods. 1 zmluvy sa za posledné slovo vkladajú slová „a súkromného gymnázia“. 

 

2. V čl. V ods. 1, 2, 4 a 7 zmluvy sa slová „Pravidiel prenajímania školského majetku vo 

vlastníctve mesta Košice“ nahrádzajú slovami „Štatútu mesta Košice“. 

 

3. V čl. V ods. 2 zmluvy sa suma „9 318,24 €“ sa nahrádza sumou „5 214,24 €“. 
 

4. V čl. V ods. 4 zmluvy sa suma „776,52 €“ sa nahrádza sumou „434,52 €“. 

 

5. V čl. VI ods. 15 zmluvy sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Nájomca zabezpečuje 

a plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

znení nesk. predpisov v plnom rozsahu, okrem prevádzky a kontroly vyhradených technických 

zariadení (plynové, tlakové, zdvíhacie a elektrické zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia), za ktorých prevádzku zodpovedá prenajímateľ a 

rovnako úlohy vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

nesk. predpisov. Nájomca je ďalej povinný zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie úloh na ochranu 

pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení nesk. 
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predpisov, okrem prevádzky a kontroly požiarnych zariadení, za ktorých prevádzku zodpovedá 

prenajímateľ.“. 
 

 

6. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dve obdrží nájomca, tri 

prenajímateľ, z čoho jedno vyhotovenie obdrží Mesto Košice. 
 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, právny úkon je urobený v predpísanej 

forme, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 

8. Tento dodatok č. 2 je v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou a podľa ust. § 47 Občianskeho 

zákonníka nadobudne platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán a 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa - 

www.zsstarozagorska.sk. Zverejnenie na webovom sídle prenajímateľa uskutoční prenajímateľ 

v nasledujúci deň po podpise oboma zmluvnými stranami. 
 

 

 

V Košiciach dňa 06.11.2018 

 

Za Prenajímateľa:         Za Nájomcu: 

 

 

 

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

Základná škola, Starozagorská 8, Košice Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy           Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľ 


