Dodatok č. 1
k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01 2016
uzavretá podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Materská škola
Zastúpené: Šipošová Mária
Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0005 0394 0002
IBAN: SK97 5600 0000 0005 0394 7001
IČO: 355 43 132
DIČ: 2021635517
a

Nájomca:

Ľubomír Hreha
Magurská 2, 040 01 Košice
Bankové spojenie: mBANK
IBAN: SK8083605207004201324229
IČO: 33 903 590
DIČ: 1024439042
Čl. II
Predmet nájmu

Na základe Usmernenia vo veci vstupu žiadateľov o realizáciu kultúrneho podujatia do
škôl a školských zariadení primátora mesta Košice pod č. A/2016/19720 zo dňa 25. 10. 2016
s účinnosťou od 25. 10. 2016 sa mení pôvodná zmluva v nasledovných bodoch:
v bode 2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v pracovných dňoch v určenom čase
v školskom roku 2016/17 od 05. septembra 2016 do 15. júna 2017 za účelom
hudobných rozprávok, hudobných koncertov a diskotéky pre deti MŠ.
V zmysle usmernenia bude hradené iba jedno podujatie, ktoré sa uskutočnilo
v septembri 2016.
v bode 3. Na základe schválenej zmluvy nájomca zaplatil za prenájom v šk. roku 2016/17
nájomné vo výške 40,- € a to na účet prijímateľa
IBAN SK17 5600 0000 0005 0394 0002, variabilný symbol 012016
a za prevádzkové náklady zaplatil nájomca 7,24 € na číslo účtu IBAN
SK97 5600 0000 0005 0394 7001, variabilný symbol 012016.

Na základe vyššie uvedeného Usmernenia nájomca by mal zaplatiť za jedno podujatie
realizované v septembri 2016 nájomné vo výške 12,- € a prevádzkové náklady 1,45 €
(príloha č. 2).

Rozdiel bude nájomcovi vrátený na účet: SK8083605207004201324229 a to vo výške:
28,- € za nájomné
5,79 € za prevádzkové náklady - najneskôr do konca novembra 2016.
4. Ostatné podujatia dohodnuté v Zmluve o krátkodobom nájme nebytových
priestorov č. 01 2016 zo dňa 24. 08. 2016 budú realizované na základe vyššie
uvedeného Usmernenia Mesta Košice.
5. Riaditeľ materskej školy je v zmysle ustanovenia § 6 ods.. 11 Zákona č. 596/2003
Z.z. poverený schváliť tento dodatok nájomnej zmluvy. Zmluva nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle prenajímateľa.

V Košiciach 16. 11. 2016
Prenajímateľ:

Mária Šipošová
riaditeľ MŠ

V Košiciach 16. 11. 2016
Nájomca:

Ľubomír Hreha

Príloha č. 2
Výpočtový list
Celková plocha objektu: úžitková .. ..... ...1 764 m2
vykurovaná........1 343 m2
Prenajatá plocha: ................................
40 m2
Doba prenájmu:............................................. 1 hod.
Celkový počet osôb v objekte: .......................... 148
Počet osôb v prenajatom objekte.......................100

Nájomné:
40 x 0,30 x 1 = 12,- €

Prevádzkové náklady: na základe prílohy v Exceli (príloha č. 1)
7,24 : 5 =1,45 €

