
 

 

Dodatok č. 4 
k Zmluve o nájme č. 23152008 zo dňa  25. 02. 2008 (ďalej len „zmluva“) 

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

 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: Mesto Košice zastúpené Centrom voľného času  

 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:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej   

                                   republiky   

 V zastúpení:              plk. Ing. Lýdia Halásová 

                                               riaditeľka Centra podpory Košice 

                                               na základe plnomocenstva č. p. : KM-OPS4-2017/ 

                                               000889-027 zo dňa 01. 03. 2017 

            Adresa na doručovanie: MV SR, Centrum podpory Košice,  

                                                                           Kuzmányho č. 8 , 041 02 Košice  

 bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 číslo účtu:   SK7881800000007000180023  

 IČO:    00151866  

 („ďalej len nájomca“) 

 

uzatvárajú Dodatok č. 4 k zmluve (ďalej len „dodatok“) v nasledujúcom znení: 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

Čl. V ods. 2 a 3 zmluvy znie:  

 

2.  „Zmluvné strany sa dohodli na výške prevádzkových nákladov za nebytové 

priestory uvedené v čl. II  zmluvy v sume 704,49 €/ ročne (z toho 350,85 € - 

studená voda, 344,64 € - zrážková voda, 9,00 € - poplatok za sprac. údajov). 

 

3. Nájomca sa zaväzuje mesačne platiť  

a) nájomné vo výške 45,21 € vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca               

na účet prenajímateľa – Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK28 5600 0000 

0004 9561 4003, variabilný symbol 23152008“. 

b)  zálohové platby za prevádzkové náklady vo výške 58,71 € (z toho 29,24 € - 

studená voda, 28,72 € - zrážková voda, 0,75 €) - poplatok za sprac. údajov), vždy 

do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa – Prima 

banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK94 5600 0000 0004 9561 0002, variabilný 

symbol 23152008“. 
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

2) Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti nezmenené. 

 

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1: Výpočet prevádzkových 

nákladov. 

 

4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia. 

 

5) Dodatok sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom prenajímateľ 

obdrží 2 vyhotovenia a nájomca obdrží 3 vyhotovenia. 

 

6) 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.  

 

 

 

 

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

 

 

 Prenajímateľ                                                             Nájomca 

 

 

 

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

       PaedDr. Alena Mocná                                              plk. Ing. Lýdia Halásová 

riaditeľka Centra voľného času Košice                     riaditeľka Centra podpory Košice 
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