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Dodatok č. 8 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/04, uzatvorenej dňa 29.10.2004 
 

 

Prenajímateľ: Špeciálna základná škola internátna  

Adresa:  Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján 

V zastúpení:  Mgr. Vladimír Klement, riaditeľ školy 

IČO:   00183725 

DIČ:   2021474499 

IČ DPH:  nie je platiteľ DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000105381/8180 (účet na úhradu nájomného) 

   7000105437/8180 (účet na úhradu sluţieb spojených s nájmom) 

Rozpočtová organizácia zapísaná v sieti škôl na základe zriaďovacej listiny č. 1067/1996-OR 

a dodatkov 1 aţ 6, vydaných Krajským školským úradom v Ţiline 

 

a 

 

Nájomca:  Slovenská pošta, a.s. 

   Partizánska cesta 9 

                                    975 99 Banská Bystrica  

Kontaktné miesto: Sekcia správy majetku 

                                   Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava 1 

V zastúpení:  Mgr. Juraj Markovič, vedúci oddelenia kalkulácií a EIS 

   Ing. Lívia Budajová, vedúca oddelenia nájomnej agendy, 

                                                                       správy budov a technickej dokumentácie Východ  

obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., podľa aktuálneho 

podpisového poriadku OS-03  

IČO:   36631124 

DIČ:   2021879959 

IČ DPH:  SK 2021879959 

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava 

Číslo účtu:  3001130011/6500 

Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s.,  

                                   Partizánska cesta 9 

                                   975 99 Banská Bystrica 

spoločnosť zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom v B.Bystrici, oddiel:Sa, vloţka  číslo 803/S 

 

 Týmto dodatkom sa na základe čl. 5 ods. 5.8.1 uzatvorenej Zmluvy č. 01/04 upravujú 

paušálne platby za sluţby spojené s nájmom. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných 

zmenách: 

 

 

V čl. 4. NÁJOMNÉ A ÚHRADA ZA SLUŢBY A PLATOBNÉ PODMIENKY, sa mení 

znenie ods. 4.2., 4.4. a 4.4.1., nasledovne: 

 

4.2. Na základe kalkulácií boli dohodnuté paušálne platby za poskytovanie sluţieb v sume           

824,09 € ročne, 206,02 € štvrťročne. 

4.4 Nájomca sa zaväzuje úhradu za uţívanie nebytových priestorov uhrádzať pravidelne     

štvrťročne na základe faktúry vystavenej prenajímateľom do 15. dňa druhého mesiaca 
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príslušného štvrťroka v sume 94,53 € na účet prenajímateľa č.ú.: 7000105381/8180,          

VS: 10104 a úhradu za sluţby spojené s nájmom v sume 206,02 € na účet prenajímateľa  

č.ú.: 7000105437/8180, VS: 10104, splatnosť je 15 dní odo dňa doručenia faktúry 

nájomcovi. 

4.4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, ţe prenajímateľ faktúry za I.Q.2012, v zmysle bodu 4.4 tohto   

Dodatku č. 8, vystaví do 15 dní od jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Ostatné dojednania zmluvných strán podľa zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto 

Dodatku č. 8, zostávajú v platnosti. 

 

Dodatok č. 8 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre obe zmluvné strany a je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 01/04 zo dňa 29.10.2004. 

 

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

Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, ţe tento dodatok sa povaţuje za dokument uzatváraný 

v beţnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, ţe Slovenská 

pošta, a. s., zverejní informáciu o uzatvorení tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z. 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náleţitosti 

informácie o uzatvorení zmluvy. 

 

 

V Liptovskom Jáne, dňa 27. marca 2012                     V Banskej Bystrici, dňa 23. apríla 2012 

 

Za Špeciálnu základnú školu internátnu:                     Za Slovenskú poštu, a.s.: 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Klement                                             Mgr. Juraj Markovič 

riaditeľ školy                                                                vedúci oddelenia kalkulácií a EIS 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Lívia Budajová 

                                                                                     vedúca oddelenia nájomnej agendy, správy                     

                                                                                     budov a technickej dokumentácie Východ 

                               

 

 

 


