Dodatok č. 2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2012 uzatvorenej dňa 5.9. 2012

uzatvorený podl'a Zákona č.116/1990 Z. z. o nájme nebytových priestorov v znenĺ
neskorších predpisov takto:

1.

Zm]uvné strany
Pľe#ojíJnflrft?ľ: Základná škola Slovenského národného povstania Strečno
so sídlom: Ulica Mládeže 289, 013 24 Strečno

zastúpená: Mgr. Matúšom Čičkom, riaditel'om školy (ďalej len
prenajĺmateľ)

IČ0: 37812998
DIČ: 2021669045

Bankové spojenie: Prima banka a.s. pobočka Žilina
č. účtu/ IBAN: SK96 5600 000 0003 0366 2001
tel.: 041/5007010, 0901703891

email: zsstrecno@gmail.com
N«'/.o/7ec«..

Materská ško]a
so sĺdlom: Sokolská 494, 013 24 Strečno

zastúpená: Žofiou Rajniakovou, riaditelkou školy (ďalej len nájomca)
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Žilina
č. účtu/ IBAN: SK93 0200 0000 0016 37914859
IČO: 37813447

DIČ: 2021670992
tel. čĺslo: 041/5697250, 0907 695 010

email: msstrecno@,gmail.com

11.

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č.1 (ďalej len dodatok), ktorým sa mení a upravuje
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2012 zo dňa 5.9. 2012 (ďalej len zmluva)
nasledovne:

Znenie článku 11., Predmet a účel nájmu zmluvy sa mení na:
Prenajímateľ, ako správca majetku prenecháva do nájmu nájomcovi nebytový priestor
v budove Základnej školy SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno, ktorý pozostáva z prízemia na
účely výdajne stravy -jedálne.

Znenie článku IV., ods. 1 bod 2 zmluvy sa doplňa:
-

Teplo zabezpečené školskou kotolňou v prĺpade odstávky dodávky tepla z OPS s.r.o.

Strečn`o -spotrebu na základe priloženej fáktúry (refakturácia), ktorá je vo výške 10°/o

ceny celkovej spotreby plynu budovy, prevodom na účet:
IBAN: SK96 5600 000 0003 0366 2001
111.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že tento dodatok zmluvy nebol uzatvorený v tiesni, alebo za inak

jednostranne nevyhovujúcich podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú
vlastnoručn]ú podpisom.
Tento dodatok je účinný od dátumu jeho podpísania oboma stranami.

V Strečne dňa 21.9. 2019

Prenajĺmatel'
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Nájomca
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Mgr. Matúš Čička

ŽofiaRajniaková

riaditel' ZŠ SNP Strečno

riaditeľka MŠ v Strečne

