
Dodatok č. 1  

k zmluve o podnájme nebytového priestoru 
číslo: 13 – 6 - 07 

uzatvorenej podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

užívateľ:   1. Gymnázium Stropkov 

v zastúpení riaditeľom gymnázia RNDr. Jaroslavom Mikitom 

IČO: 00161225 

    so sídlom: Konštantínova 1751, 091 01 Stropkov 

    bankové spojenie: Prima banka Slovensko, Prešov 

    číslo účtu: 8826685110/5600   

 

2. Mesto Stropkov v zastúpení 

Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Tatianou Spišákovou  

IČO: 37873172 

    so sídlom: Konštantínova 1751, 091 01 Stropkov 

   bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Stropkov 

    číslo účtu: 1642366359/0200 

a 

 

podnájomca:  Marián Bednárik MABED  

    IČO: 10783661 

miesto podnikania: Stropkov, Cintorínska 28 

 

 

sa takto vzájomne dohodli: 

     

1.   V čl. 4 zmluvy sa rušia slová na konci textu „do 14.11.2012“ a nahrádzajú sa takýmto 

novým textom „do 31.12.2012“. 

 

2. Ruší sa čl. 5 zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením čl. 5 takto: 

„Čl. 5 

Výška podnájomného a úhrady za služby spojené s nájmom 

(1) Cena za podnájom je stanovená podľa cenníka nájomného za prenájom nebytových 

priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Stropkov z 15.12.2008: 29,87 EUR/m2/rok, čo 

za prenajatú plochu 14,60 m
2
 predstavuje sumu: 436,10 EUR/rok.            

(2) Cena za služby spojené s podnájmom je stanovená na základe skutočnej spotreby 

energií v roku 2011 a predstavuje sumu:  178,85 EUR/rok.  

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že užívateľ je oprávnený upraviť výšku podnájomného 

v súlade s prijatým, príslušným uznesením Mestského zastupiteľstva v Stropkove aj 

jednostranne, s čím podnájomca bezvýhradne súhlasí a zaväzuje sa takto upravenú výšku 

užívateľovi uhrádzať, po doručení písomného oznámenia o zmene výšky podnájomného.   

(4) Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že užívateľ je oprávnený upraviť výšku za 

služby spojené s podnájmom na základe skutočných nákladov na spotrebu energií 

v predchádzajúcom kalendárnom roku a zaväzuje sa takto upravenú výšku uhrádzať 

užívateľovi, po doručení písomného oznámenia o zmene výšky za služby spojené 

s podnájmom.“  



3. Ruší sa čl. 6 v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením čl. 6 takto: 

„Čl. 6 

Splatnosť a spôsob platenia podnájomného a úhrady za služby  spojené s podnájmom 

(1) Užívateľ v 1.rade, Gymnázium Stropkov a podnájomca sa vzájomne dohodli na 

podnájomnom a na cene za služby spojené s podnájmom vo výške 47,46 % z celkovej výšky 

úhrad, čo predstavuje pri podnájomnom sumu 206,97 EUR/rok a služby spojené s 

podnájmom sumu 84,89 EUR/rok, celkom: 291,86 EUR/rok, ktoré podnájomca bude 

uhrádzať v pravidelných ročných splátkach, najneskôr do 31.08. kalendárneho roku, 

prevodom na účet užívateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe odoslanej faktúry 

užívateľa v 1.rade.     

(2) Užívateľ v 2.rade Základná škola, Konštantínova 1751, Stropkov a podnájomca sa 

vzájomne dohodli na podnájomnom a na cene za služby spojené s podnájmom vo výške 52,54 

% z celkovej výšky úhrad, čo predstavuje sumu: 323,09 EUR/rok,  ako aj na cene za 

používanie WC vo výške 17,-EUR/rok, celkom: 340,09 EUR/rok, ktoré podnájomca bude 

uhrádzať v pravidelných ročných splátkach, najneskôr do 31.08. kalendárneho roku, 

prevodom na účet užívateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe odoslanej faktúry 

užívateľa v 2.rade.    

(3) V prípade oneskorenej platby za podnájom a za služby spojené s podnájmom  

podnájomca zaplatí užívateľovi penále vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň 

omeškania. 

(4) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že výšky úhrad uvedené a dohodnuté v ods. 

1 a 2 tohto článku platia už pre celý kalendárny rok 2012.“ 

 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

5. Tento dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru zo dňa 2.7.2012 si 

zmluvné strany prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho 

vlastnoručne podpísali. 

 

6. Tento dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru zo dňa 2.7.2012 

nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle školy. 

 

V Stropkove dňa 2.7.2012 

 

 

 

Mgr. Tatiana Spišáková                 

    riaditeľka školy                Marián Bednárik                             

     

 

 

RNDr. Jaroslav Mikita                 

    riaditeľ gymnázia 

 

 

 

MUDr. Peter Obrimčák 

    primátor mesta 


