
Dodatok c. 1/22/2017
k zmluve o nájme nebytových priestorov c. 22/2017

uzatvorený podla § 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov, zákona c. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení

neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s'majetkom Žilinského
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímatel:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kód:
Zriadovatel a vlastník majetku:

(dalej len "prenajímatel~')

Spojená škola
Ceskoslovenskej armády 24,03601 Martin
Mgr. Jozef Zanovit, riaditel
17050499
Štátna pokladnica
SK79 8180 0000 0070 0048 3809
SPSRSKBA
Žilinský samosprávny kraj, Komenského
Žilina

48, 011 09

Nájomca: J.M.MARTIN, spol. s r.o.
Sídlo: Kollárova 85B, 036 01 Martin
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Ondroušek
ICO: 30229766
DIC: 2020431600
IC DPH: SK2020431600
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SKlO 3100 0000 0042 6009 4208
zapísaný v Obchodnom registri, oddiel: Sro, vložka císlo: 255/L
(dalej len" nájomca "J

Clánok I.
Úvodnéustanovenia

l. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dna 31.07.2017 Zmluvu o nájme nebytových
priestorov c. 22/2017 (dalej len "Zmluva").

2. Nájomca bol vybratý formou priameho nájmu c. 23 na základe udelenia súhlasu
Žilinského samosprávneho kraja zo dna 19.06.2017, 03886/2017/0ŠaŠ-26.Po posúdení
využitia predmetu nájmu v súlade s Cl. 21 ods. 1.3 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov sa zmluvné strany dohodli na
uzatvorení Dodatku c. l k Zmluve (dalej len "dodatok").

Clánok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne:
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1. V clánku l. "Úvodné ustanovenia" sa odsek 1 nahrádza nasledovným textom: "Žilinský
samosprávny kraj je vlastníkom nehnutelnosti - stavby bez prideleného súp. císla, na
parc. KN-C c. 3500/12, vedenej Okresným úradom v Martine, odborom katastrálnym na
LV c. 3947 pre k. ú. Martin."

2. V clánku III. "Úcel nájmu" sa odsek 2 mení nasledovne: "V prípade, že nájomca poruší
ustanovenia odseku 1 tohto clánku, je prenajímatel oprávnený odstúpit od zmluvy."

3. V clánku IV. "Doba nájmu" sa mení doterajší text "do 31.07.2018" na "do 31.7.2022".

4. V clánku V. "Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu" sa za odsek 3 dopÍna odsek
4 v nasledovnom znení: "Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu prenajímatelovi
v posledný den skoncenia nájmu, zmluvné strany sa dohodli tak, že touto zmluvou je
prenajímatel splnomocnený k tomu, že predmet nájmu môže vypratat (t. j. odstránit
velkoplošnú reklamu) na náklady a zodpovednost nájomcu. V takom prípade nenesie
prenajímatel žiadnu zodpovednost za prípadnú škodu na vypratávaných veciach.
Prenajímatel je povinný termín vypratania predmetu nájmu oznámit nájomcovi aspon
5 dní pred plánovaným termínom uskutocnenia vypratania".

5. V clánku VI. "Nájomné a platobné podmienky" sa znenie odseku 2 nahrádza
nasledovným textom: "Nájomca sa zaväzuje platit rocné nájomné v dvoch splátkach,
každú vo výške 600,- €, a to na základe dvoch faktúr za kalendárny rok, vystavených
prenajímatelom. Prvú faktúru vystaví prenajímatel do 15.08. príslušného kalendárneho
roka a druhú faktúru do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka v rámci rocného
nájomného. Doba splatnosti každej faktúry je 14 dní odo dna jej vystavenia
prenajímatelom".

6. V clánku VI. "Nájomné "aplatobné podmienky" sa za odsek 3 dopÍna odsek 4 v znení:
"Prenajímatel si vyhradzuje právo jednostranne zvýšit nájomné z dôvodu rastu
spotrebitelských cien /inflácie/, a to do výšky zodpovedajúcej indexu rastu
spotrebitelských cien vyhlásenej Štatistickým úradom SR za uplynulý kalendárny rok."

7. Clánok VIII. "Sankcie" sa nahrádza nasledovným textom "Zmluvné strany sa dohodli,
že v prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného, je prenajímatel oprávnený
požadovat od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za
každý den omeškania až do zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok prenajímatela na náhradu škody, ktorej sa môže prenajímatel domáhat bez ohladu
na výšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi
povinnost plnenia podla tejto zmluvy, ktoré je zabezpecené zmluvnou pokutou.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nájomcovi povinnost platit úrok z omeškania
podla tejto zmluvy. Nájomca je povinný zmluvnú pokutu zaplatit bez ohladu na
zavinenie."

8. V clánku IX. "Práva a povinnosti zmluvných strán" sa v odseku 2 dopÍna písm.
h) v nasledovnom znení: "povinnost predložit grafiku a obsah reklamy na schválenie
pred jej realizáciou prenajímatelovi."
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9. V clánku X. "Skoncenie nájmu" sa vodseku 1 za prvú vetu dopÍna druhá yeta
v nasledovnom znení: "Použitie a uplatnenie ust. § 676 ods. 2 Obcianskeho zákonníka
zmluvné strany dohodou vylucujú."

10. V clánku X. "Skoncenie nájmu" sa odsek 3 mení nasledovne: "Prenajímatel môže
písomneodstúpit od zmluvyak: .

a) nájomca dá predmet nájmu do podnájmu alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou,
b) nájomca vykoná zmeny na predmete nájmu bez súhlasu prenajímatela

a prenajímatelovi v dôsledku vykonaných zmien hrozí škoda,
c) nájomca, napriek písomnej výstrahe užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie

predmetu nájmu takým spôsobom, že prenajímatelovi preukázatelne vzniká škoda
alebo hrozí znacná škoda,

d) nájomca napriek písomnému upozorneniu mešká s platením nájomného viac ako
mesiac."

11. V clánku X. "Skoncenie nájmu" odsek 4 mení nasledovne: "Nájomca môže písomne
odstúpit od zmluvy, ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na
dohovorené užívanie."

12. V clánku X. "Skoncenie nájmu" sa dopÍna odsek 5 v nasledovnom znení: "Odstúpenie
od zmluvy je úcinné jeho dorucením druhej zmluvnej strane. Zmluva sa ruší ku dnu
dorucenia odstúpenia druhej zmluvnej strane."

13. V clánku X. "Skoncenie nájmu" sa dopÍna odsek 6 v nasledovnom znení: "Zmluvné
strany sa dohodli, že v ostatných prípadoch porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto
zmluvy druhou stranou, neuvedenej v odseku 3 a 4 tohto clánku, sú zmluvné strany
oprávnené písomne vypovedat túto zmluvu. Nájomca je oprávnený vypovedat túto
zmluvu aj v prípade, ak stratí spôsobilost prevádzkovat cinnost, na ktorú si predmet
nájmu prenajal. Výpovedná doba je dva mesiace a zacne plynút prvým dnom mesiaca
nasledujúceho po dorucení výpovede druhej zmluvnej strane."

14. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Clánok III.
Záverecné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení
nájomca, prenajímatel a Žilinský samosprávny kraj.

2. Tento dodatok nadobúda platnost dnom jeho
a úcinnost prvým nasledujúcim dnom po
prenaj ímatel a.

podpisu všetkými zmluvnými stranami
jeho zverejnení na webovom sídle

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne precítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnorucne a dobrovolne, nie pod tlakom ani za
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.
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, Súhlas zriadovatela:

Y súlade s Cl. 21 ods. 1.3. písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja, predsednícka ŽSK súhlasí s uzatvorením tohto dodatku k zmluve
o nájme nebytových priestorov.

V Žiline, dna t.p.:.u! ~.~:.~.
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