
Dodatok č. 4 
k Zmluve o nájme č. 22852007 zo dňa 31.08.2007( ďalej len „zmluva“) 

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

Článok I. 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: MestoKošice 

     Sídlo:Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO:    00691135 

Bankové spojenie: Prima Bankaa.s. 

Č. účtu-IBAN: SK4656000000000442485033 

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

 

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

 

 

Správca:  Centrum voľného času Orgovánová 5 
 štatutárny orgán:  PaedDr. Alena Mocná - riaditeľka CVČ 

 sídlo:    Orgovánová 5, 040 11 Košice 

 bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

 číslo účtu:   SK9456000000000495610002 výdavkový účet 

    SK2856000000000495614003 príjmový účet 

 IČO:    35542781 

 DIČ:   2021636111 

   „ďalej len správca“ 

 

a 

 

Nájomca:   Gymnázium sv. Edity Steinovej   

 štatutárny orgán:  Mgr. Mária Dečová, PhD -  riaditeľka  

 sídlo:    Charkovská 1, 040 22 Košice  

 bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

 číslo účtu:   SK2009000000005029759267  

 IČO:    35560321  

DIČ:   2021928062 

„ďalej len nájomca“ 
 

 

uzatvárajú Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.22852007, účelom 

ktorého je aktualizácia zmluvy v súlade s uznesením č. 511 zo dňa 12.09.2016 Mestského 

zastupiteľstva v Košiciachpre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Článok II. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.4: 

 

1. Doterajšie znenie ods. 1 a ods. 5  Čl. II  sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 
„1. Predmetom nájmu sú: 



a)  nebytové priestory vo výmere 3 119,44 m2 nachádzajúci sa v objekte bývalej ZŠ 

Charkovskej 1 Košice – budova so súpisným číslom 692, na parcele č. 2842, ktorá 

sa nachádza v katastrálnom území: Košice – Furča, je evidovaná Katastrálnym 

úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 1.   

Prenajaté átrium vo výmere 528m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Furča na parcele č. 2842, evidovaného katastrálnym úradom v Košiciach, Správou 

katastra Košice na LV č. 1. Výmera prenajatých priestorov je 3 647,44m2. 

 

b) nebytové priestory vo výmere 370 m2v objekte Charkovská 1, Košice - 

nachádzajúce sa v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice - budova so súpisným 

číslom 692, na parcele č. 2842, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Košice – 

Furča, je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice 

na LV č. 1. 

 

c) nebytové priestory vo výmere 285,80 m2 nachádzajúci sa v objekte bývalej ZŠ 

Charkovskej 1 Košice – budova so súpisným číslom 692, na parcele č. 2842, ktorá 

sa nachádza v katastrálnom území: Košice – Furča, je evidovaná Katastrálnym 

úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 1.   

 

d) nebytové priestory vo výmere 206,60 m2nachádzajúci sa v objekte bývalej ZŠ 

Charkovskej 1 Košice – budova so súpisným číslom 692, na parcele č. 2842, ktorá 

sa nachádza v katastrálnom území: Košice – Furča, je evidovaná Katastrálnym 

úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 1.   

 

4. Výmera prenajatého priestoru predstavuje celkom 4 509,84 m2.“ 

 

2. Doterajšie znenie ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 4 Čl. V  zmluvy sa nahrádza novým 

znením, ktoré znie:  
1.  „Zmluvné strany sa dohodli na výške nájmu: 

a) 1 €/m²/rok + prevádzkové náklady v súlade so zmluvou o dlhodobom prenájme 

nebytových priestorov č. 22852007za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1 

písm. a) zmluvy. 

b) 3 €/m²/rok + prevádzkové náklady v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciachč. 1062 zo dňa 08.09.2014 za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 

1 písm. b) zmluvy. 

c) 3 €/m²/rok + prevádzkové náklady v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciachč.226 zo dňa 21.09.2015za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1 

písm. c) zmluvy. 

d) 3 €/m²/rok + prevádzkové náklady v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciachč. 511 zo dňa 12.09.2016za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1 

písm. d) zmluvy. 

 

 

2. Výška nájomného celkom je 6 234,64€ /ročne. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje mesačne platiť nájomné vo výške 519,55€ vždy do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca na účet správcu – Prima banka Slovensko, a.s., 

číslo účtu: SK2856000000000495614003, variabilný symbol 22852007 a 

mesačne zálohové platby za prevádzkové náklady vo výške 4009,84 €,vždy do 15. dňa 



príslušného kalendárneho mesiaca na účet správcu – Prima banka Slovensko, a.s., 

číslo účtu: SK9456000000000495610002, variabilný symbol 22852007“. 

 

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme č. 22852007zo dňa 31.08.2007 

 

Tento Dodatok č. 4nadobúda 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. 

 

Zmluvné vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa budú riadiť zákonom č. 116/1990 

Z.z., štatútom mesta Košice, Pravidlami prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta 

Košice a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, spoločne si ho prečítali, jeho obsah je výrazom ich vôle a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.  

 

 

 

Prílohy:5 

 Výpočet prevádzkových nákladov 

 Grafické znázornenie  

 Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.511 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa..................... 

 

 

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

           Správca                                                                                    Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


