
Dodatok č.3 
k Zmluve o nájme č. 2015/0090 

nebytových priestorov, uzatvorená podl'a zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov 
č. 116/1990 Zb. v platnom znení a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení 

1. Zmluvné strany 

Prenajímate/~ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000504489/8180 
IČO: 36126624 
DIČ : 2021613275 
IČ DPH: nie je platitel' DPH 
(ďalej len "prenajímate!"' alebo „TSK") 

a 

Nájomca: SR- Štátna školská inšpekcia 
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 
Zastúpený: PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka 
Sídlo: Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK22 81800000007000064049 
IČO: 31797857 
DIČ: 2021515639 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
(ďalej len „nájomca" ) 

II. Predmet Dodatku č.3 

V súlade s čl. IX. Ods. 2 Zmluvy o nájme č . 2015/0090 sa týmto dodatkom mení 
Zmluva o nájme č . 2015/0090 nasledovne: 

2.1 V Článku 1. Zmluvy sa mení údaj Prenajímateľa : „Číslo účtu : 7000504489/8180" 
nasledovne: „IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489". 

2.2 V Článku II. Zmluvy sa dopÍňa bod 4 nasledovne: „Prenajímate!' prenecháva 
nájomcovi do užívania hnuteľný majetok, ktorého súpis tvorí neoddelitel'nú prílohu 
k tomuto dodatku (príloha č. 1 )." 

2.3 V Článku V. Zmluvy sa bod 1. dopÍňa nasledovne: „Cena nájomného za hnuteľný 
majetok je stanovená na 128,22 EUR ročne ." 

2.4 V Článku V. Zmluvy sa bod 2. dopÍňa nasledovne: „Nájomné za nájom hnutel'ného 
majetku bude nájomca platiť vopred, ročne , čo predstavuje výšku 128,22 EUR na 
účet prenajímatel'a uvedený v čl. 1 tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry 
prenajímatel'om." 
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III. Osobitné ustanovenia 

3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah hnuteľného majetku prenechaného nájomcovi do 
nájmu sa zužuje, bude nájomcovi do 15tich kalendárnych dní od nadobudnutia 
úči nnosti tohto Dodatku vrátená pomerná časť uhradeného nájomného vo výške: 
25,87€ na jeho účet uvedený v čl. 1 tohto Dodatku. 

III. Záverečné a prechodné ustanovenia 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatok č. 3 nemení, zostávajú bez zmeny 
v platnosti a účinnosti. Ak by niektoré ustanovenie Dodatku č. 3 bolo neplatné alebo 
by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jeho ustanovení. 

4.2 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňa 01 .07.2016 po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov . 

4.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú 
zmluvnú stranu. 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne, vazne, určito a 
zrozumiteľne , nie v tiesni , omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich 
zmluvná voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Dodatku č . 3 
rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú. 

„ ~ 1 8 JOL 2016 
V Trencme, dna ... .... ........ ... ...... .. . 

Prenajímateľ: -----·--
Trenčiansky samospr~v6_y~MOs;.4 . 

I ,...~,.... .,1J" 

.......... \_,./. .. .... .. ..................... \. .. ......... .. . 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 
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2 9 JúN Z016 
V ..... ... .......... .... ... , dňa 

Nájomca: 
Štátna školská inšpekcia 

PaedDr. Viera Kalmárová 
hlavná školská inšpektorka 



PROTOKOL O PREVZATÍ A ODOVZDANÍ PREDMETU NÁJMU 

Nájomca: 

Sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

Prenajímateľ: 

v zastúpení: 

Sídlo: 

IČO: 

KU ZM LUVE č. 2015/0090 

SR - Štátna školská inšpekcia 

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 

PaedDr. Viera Ka lmárová 

31797857 

Trenčia nsky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

Bc. Kristína Pavlíková, poverená riadením OVPaSR 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

36126624 

Príloha č . 1 

Účastníci t ohto protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátumom uzavretia 

tohto protokolu došlo k odovzdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v tomto protokole o 

zverení majetku do správy nájomcu. Nájomca zverený majet ok prijíma do svojej správy a 

zodpovedá za škody na zverenom majetku. 

Inventárne číslo Názov majetku Množstvo Vstupná cena 

615-1 42 Polica 150 1 63,83 Eur 

615-1349 stolík PC 1 80,06 Eur 

615-1394 polica 1 73,69 Eur 

615/1947 Kontajner 420/570/610h 1 243,50 Eur 

615/2030 Stôl rokovací 2500x1500x760 1 285,60 Eur 

615/2031 Stôl prac. v oblúku 2300x920x760 1 273,70 Eur 

615/2032 Stôl prac. v oblúku 3500x800x760 1 261,80 Eur 

! 
1 282,18 Eur 

Odovzdávajúci: . .. . ... . 1. .. . '-:'!/.: .( .. .' .. .. .... .' .. . 

Za prenajímateľa 

Preberajúci: 

Za nájomcu 

Tre nčín, dňa 1€ .~1~.221 ~ 


