
D O D A T O K   č. 5 

 
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2004, uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v platnom znení  

 

 

Článok I. 

  Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16,  Prievidza 
Sídlo:    Matice  slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

Zastúpený :  PaedDr. Eleonórou Porubcovou, riaditeľkou školy 

IČO:    00 160 750 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Prievidza 

Číslo účtu:   5022625573/0900 

 

 

Nájomca: TRIKOSTRAV, s. r. o.  

 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 15909/R 

Sídlo:     Ľ. Ondrejova 38, 971 01  Prievidza 

Zastúpený: Bc. Jankou Košeckou, konateľkou 

IČO    36 346 586 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka  Prievidza 

Číslo účtu: 2340930457/0200 

 

 

Nájomca a prenajímateľ sa dohodli na tomto Dodatku č. 5 k Zmluve o  nájme nebytových 

priestorov č. 1/2004 zo dňa 29.06.2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.07.2007,  Dodatku č. 2 zo 

dňa 30.5.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 11.12.2009 a Dodatku č. 4 zo dňa 22.12.2011, ktorým sa ku 

dňu 1.3.2013 nahrádza bod č. 2  a bod č. 3 v článku V nasledovne :  

 

Článok V. 

Nájomné a úhrada nákladov za poskytované služby 
 

Bod č. 2 v článku V.  znie: 

 

Za poskytované služby platí nájomca mesačne preddavok vo výške 1 500,- € na účet 

prenajímateľa číslo 5022625573/0900 do 15. dňa v mesiaci. V tejto cene sú zahrnuté preddavky 

na dodávku: 

 

- elektrickej energie...........................................................................    1 050,-€ 

- vodné a stočné .................................................................................      200,-€ 

- vykurovanie a ohrev teplej vody (plyn) .........................................        250,-€ 
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Bod č. 3 v článku V. znie nasledovne: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi preddavkovými  platbami a reálnymi nákladmi za: 

 

a)  vodu, za stočné, za vykurovanie a za ohrev teplej vody  si vyúčtujú 1 x ročne podľa skutočného 

odberu  k 30.11. bežného roku, 

 

b)  spotrebu elektrickej energie si zmluvné strany vyúčtujú podľa skutočného odberu k 31.12.  po 

obdržaní vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektrickej energie, najneskôr do 28.2.. 

 

Nedoplatky alebo  preplatky z vyúčtovania  sú splatné do 7 dní od doručenia.  

Zmluvná strana, ktorá bude v omeškaní s platbou z vyúčtovania, je povinná druhej strane zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. 

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je  pre  prenajímateľa, 

jedno pre   TSK  a jedno  pre  nájomcu.  

 

Platnosť dodatku nastáva dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike.  

 

 

V Prievidzi dňa  28.2.2013                  V Prievidzi dňa 28.2.2013 

 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Eleonóra Porubcová                           Bc. Janka Košecká 

          riaditeľka školy                                     konateľka spoločnosti  

 

 

 

 


