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Dodatok č.2
K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. OO5l2O2í.

Prenajímatel': Mesto Žillna
so sídlom: MsÚ ruámestie obetí komunizmu 1,011 StŽtlina
identifikačné číslo: OO 32L 796

ko n aj ú ci p rostre d n í ctvo m sp rávcu :

Materská škola
v mene koná: Mgr. Daša Klimeková, riaditel'ka
sídlo: Dedinská L/L, O1O O1 Žilina
IČo: gz 9o5 066
Čísto účtu: SK11 5600 0000 0003 3036 B019
(d'alej len ako,,prenajímate")

a

Nájomca: Mestská knižnica Žitina
v mene koná: Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeI'ka
sídlo: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, O10 O8 Zilina
IČo: sg g47 oo2
(d'alej len ako ,,nájomca")

preambula

1, Prenajímatel'a nájomca uzatvorili dňa 01.1,0.2O2I Zmluvu o nájme nebytových priestorov
č.oo5/202L

2. Tento dodatok k zmluve sa uzatvára z dóvodu, že doš|o k zvýšeniu cien energií a ostatných
prevádzkových nákladov prenajímatel'a. Na základe uvedeného bolo na zasadnutí
Mestského zastupitel'stva v Žiline v zmysle Uznesenia č. 7O7/2O22 schválené uzatvorenie
Dodatku č.2 k zmluve.

článot t, Predmet Dodatku č. 2

1, Zmluvné st'rany sa v súlade s Článkom 6, bod (1) zmluvy dohodli, že Čtánok 4, bod (2)
zmluvy sa mení nasledovne:

Čtánok a Výška a splatnosť nájmu, bod (2):

,,prevádzkové náklady za služby poskytované s nájmom (el, energia, plyfl, vodné, stoČné
atd'.) boli staiovené dohodou zmluvných strán vo vÝške 3O€/mesiac,
Prevádzkové náklady sa nájomca zavázuje platiť polročne a to:
- za obdobie od 00.05. do 37.7O. sa zavázuje zaplatiť do 70.70.|
- za obdobie od O7.77, do 30.04, sa zavázuje zaplatiť do 70.04. a to
prevodným príkazom na účet prenajímatelb č. u. IBAN SKt7 5600 OOOO OOO3 3036
8079.

článot z
záverečné ustanovenie

1, Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ObČianskeho
zákonníka.



2.

3.

Tento Dodatok č 2 sa vyhotovuje v 3 obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých po
jednom preberá prenajímatel'a nájomca a jedno vyhotovenie je pre zriadbvatel'a.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 uzavreli slobodne, váŽne a bez omylu,
nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok Č. 2 si preČÍtali,
nemajú proti forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Žiline, dňa 31.05,2022

Za nájomcu:

cyrila J Metoda 1

Zlllna
53947002
2l 21 532039

www.mkzilina.sk

Mgr. Beáta
riaditelka

Za prenajímatel'a:

N/íATEitS

Mgr. Daša Klimek
riaditelka


