
Dodatok č. 1 
k Zmluve o nájme č. 22852007 zo dňa 31.08.2007 ( ďalej len „zmluva“) 

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

 

Zmluvné strany: 

 

Prenajímateľ: 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 prenajímateľ“ 

 

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“ 
 

 

Účelom dodatku je aktualizácia zmluvy v súlade s uznesením č. 1062 zo dňa 

08.09.2014 Mestského zastupiteľstva v Košiciach s názvom Rozšírenie prenajatých priestorov 

v objekte Charkovská 1 pre nájomcu – Gymnázium sv. Edity Steinovej ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách uzatvorenej 

zmluvy: 

 

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 m2 

v 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.   

 

4. Výmera prenajatého priestoru predstavuje celkom 4 017,44 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. 22852007 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. 1062 zo dňa 08.09.2014 za nebytové priestory uvedené v čl. II ods. 

1 písm. b) zmluvy.“ 

2. Výška nájomného celkom je 4 757,44 € /ročne. 

3. Nájomca sa zaväzuje mesačne platiť nájomné vo výške 396,45 € vždy do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa – Prima banka Slovensko, 

a.s., číslo účtu: SK2856000000000495614003, variabilný symbol 22852007 a 

mesačne zálohové platby za prevádzkové náklady vo výške 3 523,06 €, vždy do 15. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa – Prima banka 

Slovensko, a.s., číslo účtu: SK9456000000000495610002, variabilný symbol 

22852007“. 

 

3. Doterajšie znenie ods. 4. Čl. VI  zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 
 

4.   Ak si predmet prenájmu vyžaduje stavebné úpravy alebo rekonštrukciu (ďalej len 

,,investícia“) pred začatím alebo počas trvania nájomného vzťahu, a pokiaľ sa 

nájomca rozhodne vykonať zásah do predmetu nájmu formou nevyhnutných 

investícií nutných na to, aby predmet nájmu zodpovedal podmienkam pre jeho riadne 

užívanie za daným účelom prenájmu, môže nájomca začať s vykonávaním investícií 

až po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a rozhodnutí príslušného 

stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela alebo osobitný predpis vyžaduje. 

 

 

4. Doterajšie znenie ods. 5. Čl. VI  zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:  
 

5. Náklady súvisiace s užívaním a drobnými opravami v prenajatých nebytových 

priestoroch si hradí nájomca sám. Na účely vymedzenia drobných opráv a nákladov 

sa primerane použijú ustanovenia nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov s tým, že kde je uvedené „byt“ bude tento pojem na účely 

týchto dojednaní nahradený pojmom „nebytový priestor“. 

5.1 Drobnými opravami v prenajatých nebytových priestoroch sú opravy týchto 

priestorov, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia; a tiež výmeny drobných 

súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v 

prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej sa 

zmluvné strany dohodli, že za tieto opravy sa budú považovať aj opravy týchto 

priestorov, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, a výmeny drobných súčiastok 

jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe 

uvedeného nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 33,- eur. Ak sa 



vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet 

nákladov na všetky tieto opravy. Náklady spojené s bežnou údržbou prenajatých 

nebytových priestoroch, ktoré si tiež hradí nájomca sám, sú náklady za práce, ktoré 

sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie 

náklady“), najmä maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a 

pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného 

nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery), ak sa tieto v prenajatých priestoroch 

vyskytujú. 

 

5.2 Bežnú základnú prevádzku v prenajatých nebytových priestoroch si zabezpečuje 

nájomca sám. Rozumie sa ňou najmä: 

 kontrola a údržba okien, dverí, vstavaného nábytku a iného príslušenstva; 

 základná kontrola vykurovacej sústavy, odvzdušňovanie radiátorov vrátane 

skontrolovania nastavení a vonkajšieho čistenia radiátorov a ventilov; 

 čistenie svietidiel, výmena žiaroviek; 

 základná kontrola zdravotechnických zariadení: kontrola netesnosti v potrubí 

a ventily, výmena tesnenia na vodnom kohútiku a čistenie olejových alebo tukových 

zberačov; 

 sledovanie spotrebovaných energií vrátane odčítania merača a včasné hlásenie 

závad a porúch. 

 

5.3 Nájomca sa tiež zaväzuje prispievať k vnútornému poriadku a zabezpečiť, aby žiadne 

predmety neboli umiestnené v priestoroch schodišťa, chodieb a požiarnych únikových 

ciest; a tiež prispievať k vonkajšej čistote, základnej starostlivosti o 

bezprostrednú zeleň,  a to všetko pred svojim vstupom k prenajatým nebytovým 

priestorom a okoliu pozdĺž obvodových múrov prenajatých priestorov. Odstraňovať 

sneh a nečistoty je povinný iba pred svojim vstupom k prenajatým nebytovým 

priestorom z verejnej komunikácie (napojenie z chodníka a vozovky). 

 

5.4 Náklady súvisiace s prevádzkou budovy a práce s tým spojené hradí a zabezpečuje 

prenajímateľ. Rozumie sa ňou najmä: 

 údržba technických priestorov a zariadení budovy (vonkajších i vnútorných), 

najmä výmena alebo ošetrenie elektrického motora, otáčavého zariadenia ako sú 

čerpadlá a ventilátory; 

 oprava netesností pri klampiarskych prvkoch, vykurovacom potrubí, plynovom 

potrubí a kanalizačnom potrubí ako aj pri potrubí klimatizácie, oprava pokazených 

kotlov, horákov, klimatizačných jednotiek a  čerpadiel; 

 vykonávanie, príp. zabezpečenie pravidelnej kontroly a opráv bleskozvodov; 

 údržba a oprava presvetľovacích panelov, výstupov na zvýšené časti budov, 

odstraňovanie snehu zo strechy a odstraňovanie popadaného lístia zo strechy – 

zabránenie upchatiu strešných zvodov; 

 údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia 

stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na 

verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné 

prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a 

telies, a vnútorných rozvodov. 

 

 

 



5. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

6. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme č. 22852007 zo dňa 

31.08.2007 

 

7. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 22852007 v znení neskorších dodatkov sa dopĺňa 

o prílohy – výpočtový list predpokladaných prevádzkových nákladov, uznesenie č. 1062 

zo dňa 08.09.2014 Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sú jej neoddeliteľnou 

súčasťou. 

 

8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverenia na webovom sídle prenajímateľa. 

 

9. Dodatok sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom správca a 

nájomca obdržia 2 vyhotovenia a mesto Košice 1 vyhotovenie. 

 

10. Zmluvné vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa budú riadiť zákonom č. 

116/1990 Zb., štatútom mesta Košice, Pravidlami prenajímania školského majetku vo 

vlastníctve mesta Košice zo dňa 17.07.2012 a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

11. 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: 

 Výpočet prevádzkových nákladov 

 Uznesenie č. 1062 zo dňa 08.09.2014 Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

 

V Košiciach dňa ..................... 

 

 

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

               Prenajímateľ                                                                   Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


