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Stredná odborná škola polytechnická 

Jelšavská 404 

026 01  Dolný Kubín - Kňažia 

 

 
 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme č. 6/2019 

 

 

uzatvorený podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Žilinského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ: 

Názov správcu:   Stredná odborná škola polytechnická 

Sídlo:     Jelšavská 404, 026 01  Dolný Kubín 

Zastúpená:    Ing. Adriana Bellová, riaditeľka 

IČO:     00891479 

DIČ:     2020424329 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK02 8180 0000 0070 0054 3007 

Zriaďovateľ a vlastník majetku: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: 

Obchodné meno: František Záhora 

Sídlo: Družstevná 103/36, Bziny, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpená: František Záhora 

IČO: 37360868 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0003 2176 2743 

Zapísaný v registri: Obvodný úrad v Dolnom Kubíne, č. OŽP-Z/2009/03043-2 č. 

 Živn. Registra 503-5519 zo dňa 28.10.2009 

 

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 06.06.2019 Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

č. 6/2019 (ďalej len „Zmluva“). 
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2. Nájomca bol vybratý na základe výberového konania formou priameho nájmu č. 01/2019/SOŠP 

na základe udelenia súhlasu Žilinského samosprávneho kraja  č. 03087/2019/OVOIaNM-15. 

 

3. Po súčasnom posúdení využitia predmetu nájmu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení 

Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „dodatok“) nasledovne: 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu v snahe predísť 

šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, je prerušené vyučovanie 

na školách od 12.03.2020.  

 

Po posúdení využitia predmetu nájmu sme rozhodli, že nájomca nemá povinnosť platiť nájomné od 

01.04.2020 po dobu trvania povinnej karantény z  dôvodu nemožnosti vykonávať činnosti, kvôli ktorým 

nájomca uzavrel nájomnú zmluvu. Nájomca je povinný platiť len za odobraté energie v termínoch 

dohodnutých v zmluve. 

. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia dodatku 
 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení nájomca, 

prenajímateľ a Žilinský samosprávny kraj. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť prvým 

nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, podpísali. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, 30. 03. 2020  

 

 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

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