
Dodatok  Č	 .2 k Zmluve č�. 4/2006/SMNDAG o na� jme 
nebytove�ho priestoru  

uzatvorenej v zmysle ustanovení�  za�kona č. 116/1990 Zb. o na� jme a podna� jme nebytovy�čh priestorov 
v znení� neskors�í�čh predpisov, za�kona č. 18/1996 Z.z. o čena� čh v znení� neskors�í�čh predpisov, za�kona 
č. 446 /2001 Z.z. o majetku vys�s� í�čh u� zemny�čh čelkov v platnom znení� a ďals� í�čh  pra�vnyčh predpisov.

Čl.1.
        Zmluvne strany

Prenají�mateľ: S	kola pre mimoriadne nadane�  deti a Gymna�zium, Teplička�  7
831 02 Bratislava, 
IČ	O: 31787088

Zastu� pena� : PhDr. Jolana Laznibatova� , ČSč. , riaditeľka s�koly
 so su� hlasom zriaďovateľa      
(ďalej len prenají�mateľ)

Na� jomča: Judo klub Pozemne�  stavby Bratislava
Trnavska�  česta 39, 831 04 Bratislava - Nove�  mesto, sí�dlo klubu 
Bratislava. Zaregistrovany�  na MV SR pod č. VVS/1-900/90-12786

Zastu� peny� : Ing. Miroslav Lipovsky� , Predseda predstavenstva
(ďalej len na� jomča)

So su� hlasom zriaďovateľa: Bratislavsky�  samospra�vny kraj , Sabinovska�  16, 820 05 Bratislava
Zastu� peny� : Mgr. Juraj Droba -  predseda

( ďalej len zriaďovateľ)

Čl.2.
Predmet dodatku

Zmluvne�  strany sa dohodli na zmene dohodnuty�čh podmienok v Zmluve Č	 . 4 /2 006/SMNDAG o na� jme
nebytove�ho priestoru zo dn� a 12.7.2006 a  D o d a t k u  č� .  1 z o  d n� a  2 8 . 1 1 . 2 0 0 7 .  
Nasledovne:  ( Č	 l.V. Doba na� jmu),  (Č	 l.VI. Čena na� jmu), (Č	 l.VII. Čeny za energie a sluz�by )
 

Článok V. 
Doba nájmu sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

Na� jomna�  zmluva sa uzatva� ra na dobu neurč�itu� , a to od 1.9.2006. Priestory teločvič�ne budu�   vyuz� í�vane�  
poč�as s�kolske�ho roka nasledovne:

Pondelok 16,00 – 18,30 hod.

Utorok 16,00 – 18,30 hod.

Streda 16,00 – 18,30 hod.

S	 tvrtok 16,00 – 18,30 hod.

Článok VI. 
Cena nájmu sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

1. Prenají�mateľ a na� jomča sa dohodli na na� jomnom nasledovne: čena na� jmu teločvič�ne na hodinu 
vo  vy�s�ke € 9,00  (slovom: deväť EUR)

2. V čene na� jomne�ho nie su�  zahrnute�  sluz�by, ktore�  pozosta� vaju�  z doda�vky tepla, električkej 

energie, odvozu odpadkov, vodne�ho, stoč�ne�ho. Tieto na�klady su�  zahrnute�  v Č	 l. VII.



3. Zmluvne strany sa dohodli, z�e  prenají�mateľ ma�  pra�vo čenu na� jmu, prí�padne energií�
primerane upraviť o niektore�  ekonomičke�  poloz�ky , ktore�  sa objektí�vne menia (devalva�čia, infla� čia 
a pod.) Prenají�mateľ je povinny�  pí�somne informovať na� jomču o zvy�s�ení� čien.  UE pravy čien su�  
za� vaF zne�  od nasleduju� čeho kalenda� rneho mesiača po odoslaní� na� jomčovi zo strany prenají�mateľa.

4. V zmysle § 344 a ďals�í�čh Občhodne�ho za�konní�ka sa zmluvne�  strany dohodli, z�e 
podstatne�  porus�enie tejto zmluvy je okrem ine�ho aj neakčeptovanie u� pravy čeny 
na� jmu          alebo vy�s�ky u� hrad za sluz�by podľa tohto ustanovenia.

Článok VII.
 Ceny za energie a služby sa mení a nahrádza nasledujúcim textom:

Zmluvne�  strany sa dohodli na nasleduju� čej platbe za energie a sluz�by mesač�ne

Čena za energie a sluz�by č�iní� na hod.   € 4,00  (slovom: štyri EUR )

Čl. 3.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č�.2 bol vyhotoveny�  v 5 rovnopisočh, z ktory�čh 2 vyhotovenia obdrz� í�  
prenají�mateľ, 2 vyhotovenia na� jomča a 1 vyhotovenie obdrz� í� BSK.

2. Ostatne�  dojednania zmluvy osta� vaju�  nezmenene�  
3. Dodatok nadobu� da u� č�innosť dn� om 01.01.2022, nie vs�ak skoI r nez�  dn� om nasleduju� čom po jeho 

zverejnení� v zmysle §47a Obč�ianskeho za�konní�ka. 

V Bratislave, dn� a 02. 12. 2021

Na� jomča...................................................................... 

Ing. Miroslav Lipovsky�

Prenají�mateľ............................................................

 PhDr. Jolana Laznibatova� , ČSč.

Riaditeľka s�koly

Zriaďovateľ...............................................................

Bratislavsky�  samospra�vny kraj

Mgr. Juraj Droba

Predseda BSK




