
Gvmnázium L. Stockela"Jiráskova 12"085 70 Bar d e i o v

DODATOK k

NÁJOMNEJ Z.M L UVE
uzavretej medzi

Gyinnázium L. St5ckela
riaditerom /d'alej len prenajímater/,

ICO: 160911
DIC:2020633043
bankový ústav: DEXIA banka, Bardejov
Císlo úctu: 8826514100/5600

8826511110/5600

v Bardejove zastúpené RNDr. Marcelom Tribusom,

Právnická osoba zapísaná: Rozhodnutím o zriadení Gymnázia L. St5ckela v Bardejove PSK
zo dna 1.júla 2002 OŠaTK-2002/2-1.

a

Marta Breisky Inštitút cudzích jazykov - SJŠ, Lipová 46, 085 01 Bardejovská Nová Ves,
zastúpená p. Martou Breisky, zriad'ovaterkou /d'alej len nájomca/, zriadená na základe
rozhodnutia MŠ SR c. 1729/1999-42 zo dna 19.7.1999 od 1.9.2000,

ICO: 30278333
DIC: 1022356797

Banka: VÚB Bardejov
C. úctu: 283543-522/0200

Dodatok nájomnej zmluvy sa týka školského roka 2011/2012.
Nájomné bolo stanovené medzi zmluvnými stranami v súlade s clánkom V.- Platobné

podmienky odst. 6 nájomnej zmluvy uzavretej dna 28.8.2008 v súlade s Metodickým
pokynom ÚPSK zo dna 3.2.2004.

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 2,30 EUR/1 hod./za 1 ucebnu
vcítane používania spolocných priestorov.

- výškanájomnéhobola stanovenánasledovne:

a) 0,80 € za nájom priestorov, vcítane používania spolocných priestorov
b) 0,30 € za elektrickú energiu
c) 0,20 € za vodu
d) 0,50 € za vykurovanie
e) 0,50 € za upratovanie a odvoz odpadov



2. Zmluvné strany rozšírili predmet nájmu o administratívne priestory v miestnostiach c.
O1Oa c. 011 nachádzajúce sa v suteréne o celkovej rozlohe 17 m2 vcítane spolocných
priestorov, kde bolo nájomné stanovené dohodou v súlade s Metodickým pokynom
PSK zo dna 3.2.2004 vo výške 35,00 €.

výška nájomného bola stanovená nasledovne:
a) 204,00 € rocne, t.j. 12,00 € I m21rok, co predstavuje 17,00 € mesacne za nájom
priestorov, vcÍtane používania spolocných priestorov
b) 3,00 € mesacne za elektrickú energiu
c) 2,00 € mesacne za vodu
d) 6,00 € mesacne za vykurovanie
e) 7,00 € mesacne za upratovanie a odvoz odpadov

spolu režijné náklady: 18,00 € mesacne

3. Nájomné uhradí nájomca mesacne vopred na základe vystavenej faktúry od
prenajímatel'a, ktorá bude vyhotovená podl'a objednaného poctu hodín nájomcom, a ktorá
bude splatná do 14 dní odo dna vystavenia.

4. Nájomca je povinný v súlade s clánkom VI. odst. 2 zmluvy na vlastné náklady
zabezpecovat bežnú údržbu a udržiavat prenajatý priestor v stave spósobilom na
dohodnutý úcel.

5. Dodatok zmluvy nadobúda platnost dnom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

6. Tento dodatok tvon neoddelitel'nú súcast nájomnej zmluvy o prenájme uzavretej
medzi zmluvnými stranami dna 28.8.2008.

V Bardejove dna 15.06.2011
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RNDr. Marcel Tribus


