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Dodatok č. 8/2016 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7 /2011 zo dňa 17.12.201 O (ďalej len „zmluva") 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami : 

Prenajímateľ (pôvodný) : Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou 

Sídlo: Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou 
Zastúpený : Ing. Jozef Orieška, riaditeľ školy 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
IBAN : SK87 8180 0000 0070 0050 5684 
IČO : 37922459 
DIČ: 2022045080 
(ďalej len „pôvodný prenajímateľ") 

a 

Nájomca : Ing. Milan Gbelský 

Sídlo: A Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 36116980 
DIČ: 1029118508 

Názov a číslo registra : Rozhodnutie o vymenovaní za súdneho exekútora vydané Ministerstvom 
spravodlivosti SR, číslo: 1738/2000-41 O 
(ďalej len „nájomca") 

a 

Prenajímateľ (nový): Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
(ďalej len „nový prenajímate!'" alebo „TSK") 

(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

PREAMBULA 

V nadväznosti na zmenu správy majetku TSK tvoriaceho predmet nájmu k 01.06.2016 z pôvodného 
prenajímateľa na nového prenajímateľa sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán novým 
prenajímateľom s účinnosťou od 01.06.2016 stáva TSK. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení dodatku k zmluve, a to nasledovne: 





2. Účastníci dodatku si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že ho uzavreli
podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ho v tiesni a na znak svojho súhlasu ho
vlastnoručne podpisujú.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho nájomca a pôvodný prenajímateľ obdržia 1
rovnopis a nový prenajímateľ dva rovnopisy.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov tohto
dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
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Pôvod ý prenajímateľ: 
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Ing. Jozef Orieška 

riaditeľ školy 

Nájomca: 

Ing. Milan Gbelský 

1 8 NOV. 20'6 
V Trenčíne, dňa ............... . 

Nový prenajímateľ: 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 




