
Dodatok č. 5 k Zmluve o  nájme nebytových priestorov č: 231232009 
Uzatvorená podľa zák. č.116/1990 Zb. zák. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení  

neskorších predpisov 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Článok I. 

                                                          ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

Prenajímateľ: MestoKošice 

     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-IBAN: SK9456000000000495610002 výdavkový účet 

        SK2856000000000495614003 príjmový účet 

   IČO: 35542781 

 

 „ďalej len správca“ 

 

Nájomca:             Gréckokatolícka eparchia Košice 

Sídlo: Dominikánske nám. 2/A,  040 01 Košice 

Pošta: P.O.Box G-13, 043 43 Košice 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu-IBAN: SK3502000000003012818153 

IČO: 30305624 

 

„ďalej len nájomca“ 

 

 

uzatvárajú tento Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov, účelom ktorého je 

aktualizácia zmluvy v súlade s uznesením č.450 zo dňa 13.6.2016 Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach. 

 

 

Článok II. 

                                                            PREDMET NÁJMU 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 5: 

 



1. Doterajšie znenie ods.1 a ods.4  Čl. II zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

 

1. Predmetom nájmu sú: 

a) nebytové priestory vo výmere 1161 m2 - 10 tried, chodby, schodište, 1 sklad, 4 kabinety, 

sociálne zariadenia, krytý vstup - nachádzajúci sa v objekte bývalej ZŠ Juhoslovanská 2 

Košice - budova so súpisným číslom 2512 na parcele č.3655, ktorá sa nachádza v 

katastrálnom území Košice - Nové Ťahanovce, okres Košice 1, obec Košice - sídlisko 

Ťahanovce, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č.2394. 

 

b) nebytové priestory vo výmere 485,32 m2 

- situované na 2.poschodí severnej časti školy - 4 triedy, 2 kabinety, sklad, WC pre žiakov  

a personál, príslušné chodbové priestory. 

- situované na 1. poschodí severnej časti školy v oblasti schodišťa - bývalá miestnosť 

školníka, 

v objekte bývalej ZŠ Juhoslovanská 2 Košice - budova so súpisným číslom 2512 na parcele 

č.3655, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Košice - Nové Ťahanovce, okres Košice 1, 

obec Košice - sídlisko Ťahanovce, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v 

Košiciach na LV č.2394. 

 

c)  nebytové priestory vo výmere 373,39 m2  

      -  situované na prízemí severnej časti školy - chodbová časť, sociálne zariadenia, šatne 

- situované na 3. poschodí severnej časti školy - 3 triedy, 1 kabinet, sklad, WC pre žiakov  

a personál, príslušné chodbové priestory. 

v objekte bývalej ZŠ Juhoslovanská 2 Košice - budova so súpisným číslom 2512 na parcele 

č.3655, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Košice - Nové Ťahanovce, okres Košice 1, 

obec Košice - sídlisko Ťahanovce, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v 

Košiciach na LV č.2394. 

 

d) nebytový priestor vo výmere 61,60 m2 so samostatným vchodom situovanej na južnej 

strane školy, v prenájme od 01.12.2016. 

 

4. Výmera prenajatých nebytových priestorov uvedených v čl. II ods. 1 písm. a), b), c) zmluvy 

do 30.11.2016 predstavuje 2019,71 m2. Výmera prenajatých nebytových priestorov 

uvedených v čl. II ods. 1 písm. a), b), c), d) zmluvy od 01.12.2016 predstavuje 2081,31 m2. 

 

 

2. Doterajšie znenie ods.1, 2, 3 a 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 s uznesením Mestského zastupiteľstva v    

       Košiciach č.900 zo dňa 10.02.2014 za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1 písm.     

      a)  zmluvy 

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

       Košiciach č.1066 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    

       Košiciach č.450 zo dňa 13.06.2016 za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1 písm.    

       c) zmluvy 

d)  46,20 €/mesiac + prevádzkové náklady za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 1   

     písm.d) zmluvy. 

 



2.Výška nájomného celkom za nebytové priestory uvedené v čl. II ods.1 písm. a), b), c) zmluvy 

do 30.11.2016 predstavuje 3 737,13 €/rok. Výška nájomného celkom za nebytové priestory 

uvedené v čl. II ods.1 písm. a), b), c), d) zmluvy od 01.12.2016 predstavuje            4 291,53  

€/rok. 

 

3.Výška zálohových platieb za prevádzkové náklady za nebytové priestory uvedené v čl. II 

ods.1 písm. a), b), c) zmluvy do 30.11.2016 predstavuje 47 757,72 €/rok. Výška zálohových 

platieb za prevádzkové náklady za nebytové priestory uvedené v čl. II ods.1 písm. a), b), c), 

d)  zmluvy od 01.12.2016 predstavuje 49 149,48 €/rok. 

 

4. Nájomca sa zaväzuje mesačne platiť nájomné do 30.11.2016 vo výške 311,43 €  a od 

01.12.2016 vo výške 357,63 € vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet 

správcu – Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK2856000000000495614003, variabilný 

symbol 2312232009 a mesačne zálohové platby za prevádzkové náklady do 30.11.2016 vo 

výške 3 979,81 € a od 01.12.2016 vo výške 4 079,68 € vždy do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca na účet správcu – Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 

SK9456000000000495610002, variabilný symbol 2312232009.  

 

 

3. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

4. Tento dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme č. 231232009 zo dňa 

27.08.2009. 

 

Čl. III. 

                                                        

                                               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň po jej 

zverejnení na webovom sídle správcu www.cvckosice.sk .  

 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží správca, 

dve vyhotovenia nájomca. 

 

 

 

V Košiciach.......................... 

 

 

 

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

               správca                                                                       nájomca 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Výpočtový list 

Príloha č. 2  Grafické znázornenie prenajatých priestorov 

 

 

 

http://www.cvckosice.sk/

