
Dodatok č.1 k Zmluve o  nájme bytu č. 2600032016 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. a § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a §7 Pravidiel prenajímania školského 

majetku vo vlastníctve Mesta Košice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Prenajímateľ: Mesto Košice 

     Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO:    00691135 

Bankové spojenie: Prima Banka a.s. 

Č. účtu-IBAN: SK4656000000000442485033 

Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MHP - primátor 

 

(ďalej len "prenajímateľ"), konajúci prostredníctvom správcu: 

 

 

Správca:        Centrum voľného času  

                               Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná 

                               Sídlo: Orgovánová 5, 040 11 Košice 

                               Bankové spojenie: Prima banka a.s.     

                               Číslo účtu: SK9456000000000495610002 výdavkový účet 

       SK2856000000000495614003 príjmový účet 

                               IČO: 35542781 

 

                                „ďalej len správca“ 

 

a 

 

Nájomca:   Ing. Eva Jenčušová 

Trvale bydlisko: Kojšov č.309, 055 52 

Prechodné bydlisko (adresa na doručovanie): Charkovská 1, Košice 

Dátum narodenia: 28.04.1971 

Rodné číslo:715428/9406 

Číslo OP: EU343433 

 

  „ďalej len nájomca“ 

 

uzatvárajú Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.2600032016, účelom ktorého 

je aktualizácia zmluvy. 

 

Článok II. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.1: 

 

1. Doterajšie znenie  Čl. IV Doba nájmu  sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od  01.02.2017 do 31.01.2018. Nájom 

bytu je viazaný pracovným pomerom nájomcu v Centre voľného času, Orgovánová 5, 

Košice a plnením si povinností nájomcu vyplývajúce z tejto zmluvy. 
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2. Doterajšie znenie  Čl. V Podmienka úhrad za služby  ods.4 a ods.5  sa nahrádza 

novým znením, ktoré znie: 
 

Nájomné súvisiace s užívaním bytu je nájomca povinný platiť mesačne vo výške 72,65 €  

na účet správcu vedený v Prima banka a.s., číslo účtu: SK28 5600 0000 0004 9561 4003 

variabilný symbol 2600032016 vždy najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

 

Úhrady za plnenia súvisiace s užívaním bytu (prevádzkové náklady) je nájomca povinný 

platiť mesačne vo výške 77,06 €  na účet správcu vedený v Prima banka a.s., číslo účtu: 

SK94 5600 0000 0004 9561 0002 variabilný symbol 2600032016 vždy najneskôr do 25. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme č. 2600032016 zo dňa 

29.01.2016. 

 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverenia na webovom sídle správcu. 

 

Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom správca a nájomca 

obdržia 2 vyhotovenia. 

 

Prílohy: 

č. 1 - evidenčný list výpočtu  nájmu 

č. 2 –predpoklad prevádzkových nákladov  

 

 

V Košiciach,  

 

 

Správca:      Nájomca: 

 

 

 

..........................................................   ............................................................... 

         

PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka CVČ                       Ing. Eva Jenčušová 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


