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Dodatok č.1
K Nájomnej zmluve č. OO5/2O2L

Prenajímate!'l Mesto Žitina
so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, Ott St Žitina
identifikačné číslo: OO 32l796

Konajúci prostred níctvom správcu :

Materská škola
v mene koná: Mgr. Daša Klimeková, riaditel'ka
sídlo: Dedinská tlL, o1o 01 Žlllna
tČo: gz 9o5 066
čísto účtu: SK11 5600 oooo oo03 3036 Bo19
(d'alej len ako ,,prenajímatel^')

a

Nájomca: Mestská knižnica Žilina
v mene koná: Mgr. Beáta Tamašiová, riadite!'ka
sídlo: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, O10 O8 ZiIina
tčo: sg g47 oo2
(d'alej len ako,,nájomca'-)

preambula

1. Prenajímatel'a nájo_mca uzatvorili dňa O1, t0.zo2tZmluvu o nájme nebytových priestorov
č.QO5;/202l, _,i".-]' :

2. Tento dodatokr#,'žmluve sa,g7atvára z dóvodu, že nájomca sa zapája do výzvy IROP-PO7-
SC77-2O2I-75 a Riadiaci orgán špecifikoval chýbajúce náleŽitosti Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č,005/2021. Na základe toho bolo na zasadnutí Mestského
zastupitelštva v Ziline v zmysle uznesenia č.270-277/2021 schválené uzatvorenie Dodatku
č.1 k zmluve.

,i článok t
Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 6, bod (1) zmluvy dohodli, že Článot< 3 zmluvy sa
mení nasledovne:

Čtánok 3 Doba nájmu:

1. zmluva sa ůzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu nie je možné vypovedať ani iným spósobom

ukončiť do 31.12.2028. Od Lt,2029 je táto zmluva obojstranne písomne
vypovedatelhá bez uvedenia dóvodu podl'a zák. č. 176/7990 Zb. a v prípade poruŠenia
ustanovení v tejto zmluve. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 6, bod (1) zmluvy dohodli, Že zmluva sa dopíňa
o nový Článok 5a:

ruový Článok 5a Súhlas prenajímatel'a znie:

Prenajímatel'svojím podpisom na tomto Dodatku č. 1 súhlasí s realizáciou projektu
Nákup vybaúenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných
služieb, financovaného z Integrovaného regionálneho operaČného programu, výzva IROP -
Po7- sC77-202I-75.



2.

3.

čtánot z
. záverečné ustanovenie

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

Tento Dodatok č 1 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.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu,
nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali,
nemajú proti forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ho podpisujú,

V Žiline, dňa 01 ,O2.2022

Za prenajímatel'a: Za nájomcu:

Ul, Sv. cylih a Metoda
ol0 08 žilina
lČo:53947002
DlČl2l2l532039
www.mkzi|ina.sk
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Tamašiová
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