
Dodatok č. 2 
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 doplnenie zmluvy v súlade s písomným stanoviskom Mesta 

Košice, č. A/2015/15540.  
 

Zmluvné strany dohodli na tomto doplnení zmluvy: 
 
 

1. Čl. V, ods.4 sa dopĺňa vetou: „Na základe žiadosti nájomcu o stavebné úpravy – 
posunu nenosnej priečky v učebniach č. 13 a 14 v bloku B – Mesto Košice ako vlastník 
nehnuteľnosti a Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice ako prenajímateľ 
súhlasia s požadovanými stavebnými úpravami. Nájomca vykoná stavebné úpravy na 
vlastné náklady v súlade s platnými normami. Nájomca sa zaväzuje na úhradu 
investície v plnom rozsahu. Po ukončení nájmu nájomca odovzdá predmet nájmu 
v pôvodnom stave, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po ukončení nájmu nájomca 
nemá nárok na kompenzáciu investovaných nákladov a zhodnotenia.“ 
 

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme č. 22852007 zo dňa 
31.08.2007 

 
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverenia na webovom sídle prenajímateľa. 



 
Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom prenajímateľ a 
nájomca obdržia 2 vyhotovenia. 

 
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. 
 
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: 

• Žiadosť nájomcu o stavebné úpravy 
• Statický posudok 
• Stanovisko Mesta Košice k stavebným úpravám  

 
 
 
 
 
V Košiciach dňa ..................... 
 
 
.......................................................   ...................................................... 
               Prenajímateľ                                                                   Nájomca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


