Dodatok č. 1
k Zmluve č. 2/2015
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 s ustanoveniami § 663 a násl. Občianskeho
zákonníka a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho
kraja, v zmysle zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov.

(ďalej len ako „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
štatutárny orgán: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy
IČO: 00891541
nie je platca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0051 5014
ďalej len „prenajímateľ alebo SOŠT“
a

Nájomca:

TATRA INDUSTRY s.r.o.
Lemešany 465, 082 03 Lemešany
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd. Sro, vložka číslo: 30489/P
štatutárny orgán: Marek Pirožek, konateľ
IČO: 47 773 740
DIČ: 2024093720
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0032 8281 9455
ďalej len „nájomca“
Článok 1.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku č.1 sú tieto zmeny Zmluvy č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov
zo dňa 04.05.2015:
1.1 Zmena štatutárneho zástupcu Strednej odbornej školy technickej.
V súlade s ustanoveniami § 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňom 1. júla 2016 menovaný do
funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Ing.
Ľubomír Rokos.

V dôsledku týchto zmien sa menia identifikačné údaje prenajímateľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ školy
IČO: 00891541
nie je platca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0051 5014
ďalej len „prenajímateľ alebo SOŠT“

1.2 Zmena adresy nájomcu.
Na základe ohlásenia zmeny adresy nájomcu v súlade s výpisom z Obchodného registra
Okresného súdu Prešov Odd. Sro, vl. č. 30489/P zo dňa 28.02.2017 sa menia identifikačné
údaje nájomcu nasledovne:

Nájomca:

TATRA INDUSTRY s.r.o.
Partizánska 700/49, 058 01 Poprad, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd. Sro, vložka číslo: 30489/P
štatutárny orgán: Marek Pirožek, konateľ
IČO: 47 773 740
DIČ: 2024093720
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0032 8281 9455
ďalej len „nájomca“

1.3 Na základe zmeny právnych noriem sa mení v článku III Platobné podmienky ods.
5 takto:
5. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi
úroky z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka – t.j. v sadzbe, ktorú
ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
Článok 2.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1
2.1 Ostatné zmluvné podmienky, nedotknuté týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti podľa
pôvodnej nájomnej zmluvy.
2.2 Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 2/2015 o nájme nebytových
priestorov zo dňa 04.05.2015.
2.3 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, najskôr však dňom jeho
schválenia predsedom PSK v súlade s § 17 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK v platnom znení.

2.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ a nájomca
obdržia po jednom vyhotovení a dve vyhotovenia pripadnú zriaďovateľovi prenajímateľa
– Prešovskému samosprávnemu kraju.
2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 pred jeho podpísaním riadne prečítali,
uzatvárajú ho podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Poprade dňa 29. marca 2017

V Poprade dňa 29. marca 2017

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

...........................................
Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ školy

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:

......................................
Marek Pirožek, konateľ

11.4.2017

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 12.4.2017

