
 
  

  Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 114/2014 
 

Dodatok č. 1 
 

k Nájomnej zmluve zo dňa 18.08.2005 
 

uzavretej medzi zmluvnými stranami 
 
 
 
 
Prenajímateľ:  Prešovský samosprávny kraj   
                                      Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
                                      IČO : 37 870 475 
                                               Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda 
                                               Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
                                               Číslo účtu: 7000519138 
                                               IBAN:  SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
                           
                      
(ďalej len „prenajímateľ“)    
 
 
 
Nájomca:             DM – Kežmarok, s.r.o.  
              Sídlo:  Ul. 8. mája 31, 059 71 Ľubica,  

           Štatutárny orgán: Stanislava Klimešová, konateľ 
           IČO:  36 507 911 

                                               DIČ: 2022041637 
 
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 
Zmluvné strany sa v súlade s čl. VIII bod. 8.2  Nájomnej zmluvy  zo dňa  18.08.2005   ( ďalej 
len  „zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto  dodatku č. 1. 
 

1. Čl. I Predmet zmluvy sa bod 1.2/ mení a znie: 
Prenajímateľ je vlastníkom hnuteľného majetku, ktorý je umiestnený 
v nehnuteľnostiach uvedených v čl. I bod. 1.1/. Zoznam prenajatého hnuteľného 
majetku, je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 

 
 

2. Čl. IV Výška nájomného a spôsob jeho úhrady sa prvá veta bodu 4.3 mení a znie:  
Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi nájomné na účet č. 7000519138, 
IBAN SK94 8180 0000 0070 0051 9138, vedený v Štátnej pokladnici so splatnosťou 
k 31.12. roka, za ktorý sa nájom platí.  



 
3. V Prílohe č.1 – Zoznam prenajatého hnuteľného majetku sa číselné údaje v SKK 

prepočítavajú na údaje v eurách. 
 

4. Mení sa Príloha č.2 v časti Popis prenajatého nehnuteľného majetku takto: 
 

a) číselné údaje v SKK sa prepočítavajú na údaje v eurách. 
 

b) v  riadku 1 DM Kežmarok – budova domova mládeže s príslušenstvom, inventárne 
číslo 401752 sa znižuje  vstupná cena o 2.514,20 € na 409.672,910 €.  
 
Suma 2.514,20 € predmetného majetku predstavuje vstupnú cenu príslušenstva 

k budove DM Kežmarok, ktorým je oplotenie areálu budovy školy v dĺžke 212,6 m. 
Oplotenie areálu školy nie je predmetom ďalšieho nájmu z dôvodu, že oplotenie bude 
zverené do správy Strednej odbornej škole v Kežmarku. 

 
c) v časti príslušenstvo sa v prvom riadku mení názov a cena, ktorý znie: Oplotenie 

pred pozemkom domova mládeže v dĺžke 32,30 m, vstupná cena 382,06 €. 
   

5. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami  

zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na web stránke prenajímateľa. 
 
7. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva preberie nájomca  
      a tri prenajímateľ.  
 
 
V  Prešove dňa : 20.11.2014 
 
 
Za prenajímateľa:                                                         Za nájomcu: 
 
 
   v.r.        v.r. 
 
 
Prešovský samosprávny kraj                                DM Kežmarok, s.r.o. 
                                                                      
MUDr. Peter Chudík,  predseda                           Stanislava Klimešová, konateľ      
 
 
 
Dodatok bol zverejnený dňa: 21.11.2014 
 
Dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.11.2014 


